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KRISLAI
Po Suvažiavimo.
Reikalauja Išmesti

Browderj.
ALDLD Vajus.
Pamiršta Gramatika. .

Rašo R. MIZARA

Laisvės bendrovės šėrininkų 
suvažiavimas buvo gyvas ir 
konstruktyvus. Gi vakare jis 
buvo apvainikuotas didžiuliu 
ban kietu.

Man patiko Suvažiavimo da
lyvių kalbos namo statymo 
klausimu.

—Mes pastatysime erdvin
gą, dailų namą, kuriame bus 
ne tik puiki dienraščio Laisvės 
spaustuvė, bet ir salė, ir raš
tinės patenkinimui mūsų kul
tūrinių pareikalavimų; namą, 
kuris pasiliks mūsų vaikams.

šitokį žodžiai veržėsi iš Su
važiavimo dalyvių burnų.

Jie buvo nuoširdūs, karšti 
žodžiai, paremti medžiagiškai 
—Šerais.

Aną dieną New Yorko aps
krities komunistai savo suva
žiavime vienbalsiai pareikala
vo pašalinti iš Komunistų Par
tijos Earl Browderj.

Pasirodo, kad Browderis, 
suklupęs savo oportunistinėse 
teorijose, nebandė atsigriebti, 
atsitaisyti, bet vis klimpo to
liau ir toliau.

Prieita prie to, kad tie, ku
rie vakar jį gerbė ir skaitė sa
vo vadu, šiandien siekiasi pa
šalinti jį iš savo eilių.

Pats Browderis dėl to kal
tas!

Vilnies vajaus naujiems pre
numeratoriams gauti atskaito
je surandame, kad ir ten pir
maujančiomis v a j i n i nkėmis 
yra moterys: detroitietės Ja
nutienė, Smitravičienė ir Vil-
nienė. Visos trys dirbo ALDLD į 
52 kuopos vardu.

Antroje vietoje stovi L. 
Pruseika, o trečioje — čika- 
gietė E. Lapėnienė.

Punktais, tačiau, detrojtie- 
tės i 
Žukauskienės.

Pačioje Chicagoje dalyvavo 
visa eilė vajininkų. Tai visai 
natūralu, kadangi 
yra Vilnies tvirtovė.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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A. BIMBA RAGINA SUKELT 
PINIGU MEDIK ALK ) INSTI
TUTO ĮRENGIMUI VILNIUJ

Antanas Bimba atsiuntė sakamą kablegramą per 
ELTA žinių agentūrą:

Lietuvai Pagalbos Komitetui, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

/ Vilnius, saus. 28.—Mes susitarėme dėlei tuoj autinės 
Lietuvai paramos plano. Amerikos lietuviai turėtų su
pirkti reikalingus įrengimus arba įrankius Tyriamo- 
sios Medicinos ir Vėžio Ligos Institutui, kuris yra Vil
niuje steigiamas. Tie įrengimai lėšuotų $25,000 iki 
$30,000.

Aš patariu jums tuojau pradėti vajų tokiai pinigų 
sumai sukelti. Jūs galite nustatyt tam tikrą sumą, už 
kurią aukotojo vardas būtų visuomet matomas Institu
te. $25 gal būtų tinkama tam suma.

Paprašykite dr. Kaškiaučių, kad sužiūrėtų reikalin
gus tokiam institutui įrengimus ir patirtų jų kainą. 
Daktaras Girdzijauskas pasiųs jam kablegramą, pra
šydamas žinių apie tuos įrengimus.

Vis rinkite drabužius ir čeverykus, nes jų dar labai 
reikia.

Tuoj aus telegrafuokite, kiek reikmenų siunčiate de
šimtuoju siuntiniu ir pasistengkite gauti žinių iš 
Russian Relief apie laivo vardą ir jo išplaukimo dieną.

A. Bimba.
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Programa streikieriams laike pikieto — bene pirmu 
kartu buvo įgyvendinta New Yorke. Ji čionai teikiama 
nariams American Communications Association (CIO), 
pikietuojantiems Western Union telegrafų firmą. Ant 
streikierių troko, prie garsiakalbio, sykiu su pikietais 
keliauja dainuodamas baladistas Tom Glazer, patsai 
sau akompanuodamas striūnų instrumentu. Programas 
parūpina aktorių-dainininkų-muzikantų sudaryta strei
kierių paramai organizacija—Stage for Action.

NACIAI GYVAIS VAIKAIS 
KŪRENO PEČIUS

PERŠA PASAULINĘ 
NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA

Washington.— Demokra- 
nepralenkė mūsiškės K., tas senatorius fydings da- 

we kongresui pasiūlymą, 
kad įgalintų prez. Truma- 
ną sušaukt visų kraštų nu
siginklavimo konferenciją; 

i sako, ta konferencija turė
tų nuspręst, kad pasaulis 

į visiškai nusiginkluotų, pa
liekant kiekvienai šaliai tik
tai kuo mažiausią kiekį gin
klų, būtinai reikalingų jos 

'saugumui. Sen. Tydingsme
tiki, kad Jungtinių Tautų 
Organizacija galėtų apsau
got pasaulį nuo karo.

Rusai Čedioslovaki- 
jo j Kasą Sau Atom. 
Uraniumo Medžiagą

Chicaga

Neseniai įvykusioje Litera-;
tūros Draugijos 1-mo Aps
kričio konferencijoje L. Pru
seika sakė:

“Amerikoje buriasi reakci- j 
nes jėgos. Darbininkai prieš 
jas kovoja. Streikai yra ne 
vien algų klausimas, jie yra ir 
kova prieš trustus, kurie mo
jas* šalį valdyti. i (Kai kurie kiti Amerikos

“Mes turime naudoti tą si- įr Anglijos politikieriai 
tuaciją parodymui darbimn- taipgi stengiasi pakirst pa
kams, kas yra jų draugai, ir sjtikėjimą Jungtinių Tautų 
kas pnesai. Mes tyrliye visom organizacijai, s i ū 1 y d ami 
jėgom remti kovojančius dar- jog yieną

mm us. (tautų “pasaulinę valstybę.”)

Karlsbad, Čechoslovakija. 
—228 cechai ir vokiečiai 
darbi ninkai, vadovaujant 
rusams, kasą atominę ura- 
niumo medžiagą kalne arti 
Jachymov kaimo, Čechoslo- 
vakijoj, už kelių mylių nuo 
Vokietijos sienos, kaip pra
neša Overseas žinių agen
tūra. Sykiu su jais veikia 
68 rusai mokslininkai ir 
specialistai. Iškasta uraniu- 
mo rūda gabenama apvaly
mui į Dresdeno didmiestį.

(Europoje uraniumo rū
dos dar yra Sovietų Sąjun
goj ir Ispanijoj.)

Nurnberg, Vokietija. — 
Kada naciams pritrūko ži
balo pečiams kūrenti Os- 
wiecim koncentracijos ( sto
vykloj, jie į pečius metė gy
vus kitataučių vaikus, kaip 
kurą. Apie tai liudijo teis
me Marie Claude Valliant- 
Couturier, komunistė stei
giamojo Francijos seimo 
narė. Tatai ji pati matė, bū
dama Oswiecim stovykloje. 
Naujagimius žydų kūdikius 
naciai tuojau žudė, prigir
dydami. viedre vandens, sa
kė ta liudytoja.

Vokiečiai darė bandymus, 
kaip X-spinduliais ir nuo
dų švirkštimais į kraują at
imt vaisingumą svetimtau
čiams vyrams ir moterims. 
Jie tuo būdu tikėjosi išnai
kint kitas tautas, kad vien

visojtik vokiečiai teliktų 
vakarinėj Europoj.

Vardo šaukiams Oswie
cim stovykloje naciai statė 
moteris visiškai nuogas, 
kad vokiečiai galėtų • pasi
rinkt patinkamas sau tar
naites ir verstinas prostitu
tes. Marie Claude taip pat 
liudijo, kad naciai masiniai 
žudė belaisvius nuodingo
mis dujomis tam tikruose 
kambariuose.

Francois Boix, Ispanijos 
Respublikos ir Francijos 
karų veteranas, ir Vic Du
pont liudijo apie įvairius 
h i 11 ė r i n inkų žiaurumus. 
Buchenwaldo stovykloj -na
ciai, tarp kitko, kankino be
laisvių žmonas, matant jų 
vyrams, o kūdikius kankino 
motinų akyse.

KOREJOS RIAUŠININKŲ 
VADAI

Atominis Franko Agen
tas Slapstosi nuo 
Veteranų Pikieto

Streikieriai Uždraudė 
Trockistų Laikraštį, 
Kompanijos Įrankį
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DAUGUMA KOMUNISTŲ ‘ 
IŠRINKTA Į UNIJŲ . 

KONGRESĄ BERLYNE
S o c ialdemokratai paste-Berlin. — Unijų balsavi

muose yra išrinkta daugu- bėjo, kad komunistai dau- 
ma komunistų delegatų į giausia laimėjo sovietinėje 
Berlyno Darbo Unijų kon- Berlyno dalyje. “Antra ver- 
gresą, kuris įvyks vasario tus,” rašo New Yorko Her- 
3 d. Berlyne. Tas kongresas ! aid Tribune koresponden- 
išrinks nuolatinį Darbo tas, “įdomus dalykas, kad 
Unijų Komitetą. Šis gi ko- buržuaziniame Zehlendorfo 
mitetas bus vyriausia cen- priemiestyje, amerikonų už- 
tralinė įstaiga visoms Ber- imtoje Berlyno dalyje, ko- 
lyno darbo unijoms. (munistai taip pat laimėjo”:

Laikraštis Taegliche darbo unijų delegatų rinki- 
Rundschau paskelbė tokias, mus. 
dar nepilnas rinkimų pasė
kas:

Išrinkta 1,806 komunistai 
delegatai, 1,421 socialdemo
kratas ir 1,092 nepartiji- 
niai.

Socialdemokratų centras 
saus. 27 d. pranešė, kad iki 
tos dienos išrinkta 257 ko
munistai delegatai, 220 so
cialdemokratų, 5 Krikščio
nių Sąjungos atstovai ir 3 
nepartijiniai.

“Iš tų rinkimų galima su
prasti, kokios grupės vy.- 
raus miesto politikoj atei-; 
tyje,” priduria tas kores
pondentas.

KIEK KAREIVIŲ AP
KURTINO KARAS

Washington. — Nuo karo 
trenksmų visai apkurto 40,- 
000 Amerikos kareivių ir 
oficierių, o keliem šimtam 
tūkstančių pažeidė klausą.

Anglai Baus Mirčia REIKALAUJA NEPRI- 
Visus Žydus Teroris- u

tus Palestinoje ATOMINĘ KOMISIJA
Washington. — Tiktai d 

viliai mokslininkai, o neką 
rininkai, turi būti skiriamJeruzalė.—Aukštasis An

glijos komisionierius Cun-,. , .... . .
ningham Palestinoje įsakė Į atomnes jėgos tvarkyt . . . v " v. . Lrrkvmcn i o c Izn nfimasiniai arestuot nužiūri
mus žydus teroristus ir . . . . ..
mirčia baust visus, kurie tik mas . senatorių komisijai 
darys prievartos žygius atominiais klausimais. Da- 
prieš tenaitinę anglu vai- atstovauja Atominių 

- v Mokslininkų Sąjungą, tu
pinčią 1,500^ narių. Jis sakė, 
kad Jungtinės Valstijos .tu
rėtų ir toliau dirbti sau ato
mines bombas, jeigu kiti 
kraštai nesumažins savo

15 ginkluotų žydų, persi 
rengę anglų lakūnų unifor
momis, atvažiavo troku ir 
kariniu automobiliu į anglų 
stovyklą Aquir, surišo kelis

komisiją, pareiškė prof.
Harrison Davies, kalbėda-

o w v y jlyjlcv vi m. a jl • ouiiuv iiviiu • • i i • • •••

anglų sargus, pasigrobė 200 kl^°;‘VTaA8„^
kulkosvaidžių, ir daug šovL . . 
nių ir pabėgo. iniais.

būklais, nors ir ne atomi
niais.

Na, o dr. Graičiūnas ten pat 
pareiškė:

"Atėjo gadynė, kad nekal
bėti, bet dirbti reikia.”

Taip, dirbti ir dirbti turime 
juo daugiau, ypačiai busimaja
me ALDLD vajuje, kuris pra
sidės š. m. vasario 1-mą dieną.

Vajus prasidės su vasario 1- 
ma ir baigsis su Gegužės Pir
mąja. ,

Jau dabar ALDLD kuopos 
privalo įimtai vajumi susirū
pinti.

Seoul, Korėja. — Ameri
konų generolas įtarė tūlus 
v a d o v aujančius politikie-w"^ • • v VW 1 1 V Ct U U V (X Lt J čt 1 Iv Ji 14 o jJUll ull\l v“r r anąja rraso Paskolų nūs, kaip riaušių kurstyto-

Iš Jungi Valstijų

Kai kurie laikraščiai 
rašyti net ir šitaip:

"Ginkluotas laivynas bandy
mui A-Bombą.”

Taip rašo Amerjkos Lietu
vis, pasimojęs pasaulį apšvies- 
«• ■ r

Ar neturėtų p. redaktorių 
nors sykį į metus pavartyti lie
tuvių kalbos gramatiką?

gali

Paryžius, saus. 29.—Nau
joji Francijos valdžia pas
kyrė buvusį premjerą Leo
ną Blumą vykti į Jungtines 
.Valstijas prašyti paskolos. 
Norima gauti du bilionai’ 
dolerių paskolos ar dau
giau.

jus prieš Maskvos konfe- 
r e n c i j o s nutarimą dėlei 
penkmetinės globos Korė
joj. Riaušių kurstymais pa- 
si žymė j o Kim Koo vado
vaujami reakcininkai.

Milwaukee, Wis. — Neži
nia kur paspruko iš Schro
eder viešbučio ir pasislėpė 
Ispanijos di ktatoriaus 
Franko agentas G. Garcia, 
atvažiavęs supirkinėti įran
kius, reikalingusr atominei 
jėgai gaminti. Garcia pabū
go pikietininkų. Jo viešbu
tį pikietavo Abrahamo Lin- 
colno Brigados nariai, Ispa
nijos respublikos karo vete
ranai. CIO unijos ruošia 
protestą prieš Allis Chal-

Spėjama, kad Jungtinių 
Tautų Organizacija pasi
rinks Hyde Park, N. Y., :mers ir kitas kompanijas, 

kurios derėjosi su Garcia.

Detroit. — Bendrasis Ge
neral Motors streiko komi
tetas, atstovaudamas 40,000 
čionaitinių streikierių, už
draudė skleisti trockistų 
laikraštį Militant pikieti
ninkų eilėse, sriubos virtu
vėse ir unijinėse svetainėse.

Komiteto priimta rezoliu
cija sako, Militant šmeižia 
streiko vadus, tuo būdu 
stengiasi suardyt darbinin
kų vienybę ir melagingai 
aprašo streiko įvykius.

Pranešama, kad 100,000 
behamių žydų Vokietijoje 
nori važiuot į Palestiną.

Rooseveltų miestelį, kaip 
pastovų savo centrą.

Sovietai Siūlo per Tiesio sines 
Derybas Spręsti Ginčą su Iranu

Atidėta Albanijos Aplikacija 
| Jungtines Tautas

Svarstys Angly Kišimąsi j 
Graikiją ir Indoneziją

Jung-

PRAMONIŲ VALSTYBI- 
NIMAS FRAKCIJOJ

Paryžius, saus. 2?.—Lai
kinasis Franci jos preziden
tas Felix Gouin paskelbė, 
kad bus į valstybės nuosa
vybę perimta elektros pra
monė, kasyklos ir kai kurios 
kitos industrijos.

London. — Irano delega
tai formaliai įteikė Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bai skundus, kad Sovietai, 
girdi, kišasi į vidujinius 
Irano . reikalus. Sovietinės 
delegacijos .galva Andrius 
Višinskis užginčijo Sovietų 
kišimąsi. Kartu Višinskis 
pastebėjo, kad Irano dele
gatai neteisėti, nes jie pa
skirti buvusios Irano val
džios, o ne naujosios vai-

džios.
Višinskis pasiūlė tiesiogi

nėmis derybomis su Irano 
atstovais išspręst jo ginčą- 
skundą. Nes ir Jungtinių 
Tautų čarteris reikalauja 
tokių derybų pirm duodant 
skundą Saugumo Tarybai. 
Manoma, kad Irano atsto
vai tarsis su Sovietų dele
gatais.

ORAS.—Bus kiek šalčiau.

’London. — Albanija įtei
kė prašymą priimti ją į 
Jungtinių Tautų Organiza
ciją. Sovietų ir Lenkijos de
legatai parėmė tą prašymą. 
Bet Saugumo Tarybos dau
guma nubalsavo kada nors 
vėliau svarstyt Albanijos 
aplikaciją į Jungtines Tau
tas. Albanijos p r i ė m i mą 
trukdo tie patys, kurie San 
Francisco konferencijoj rei
kalavo tuoj priimt fašistuo- 
jančią Argentiną.

London, saus. 29.
tinių Tautų Saugumo' Tary
ba šį trečiadienį ims svars
tyti Sovietų skundus, kad 
Anglijos kariuomenė kišasi 
į vidujinius Graikijos ir In
donezijos reikalus. Sovieti
niai delegatai pradiniame 
savo pareiškime nurodė, jog 
anglai naudoja net japofius; 
karui prieš Indonezijos gy
ventojus, kovojančius dėlei 
tautinės nepriklausomybės.

Daugiau žinių penktame 
puslapyje.

APGULOS STOVIS 
ČILĖJE

Santiago, Čilė, saus. 29.— 
Per susikirtimus tarp de
monstruojančių darbininkų M ,
ir policijos, 5 asmenys tapo Z1DIŲ AgdltUFOS NCOUO- 
užmušti ir 77 sužeisti. Val
džia įvedė griežtą cenzūrą j 
ir karinį apgulos stovį per 
60 dienų.

da Valdžiai Žinių
Washington. — Dvi di

džiosios amerikonų žinių
IŠDUODA MERGAITĖS (agentūros Associated Press

NUŽUDYTOJUS
Chicago. — Buvęs kalinys 

Th. Campbell įtarė policijai 
du kitus jaunuolius buvu
sius kalinius, kaipo šešių 
metų mergaitės Suzannos 
Degnan pagrobėjus ir nužu
dyto jus.

ir United Press sustabdė 
savo žinių davimą valdžiai 
iškleisti užsieniuose. Ameri- 
ikos valstybės sekretoriaus* 
i padėjėjas William Benton 
užprotestavo prieš tokį 
spaudos agentūrų “strei- lr_ »

Pranašauja^ Kad Netrukus Baig
sis Du Didžiausi Streikai

Washington, saus. 29. — 
Federalė valdžia pasiuntė 
savo tarpininkus į Detroitą 
taikyti General Motors au
tomobilių korporaciją su 
darbininkais, kurie jau 70 
dienų išstreikavo. Numato
ma Gen. Motors sutartis su 
CIO unija.

Washingtone pranašauja
ma, kad gal šią savaitę plie
no kompanijos susitaikys

su 750,00Q streikierių, CIO 
unijistų.

United States Plieno kor
poracijos pirmininkas Ben. 
Fairless atvyko į Washing
ton ą ir reikalauja, kad val
džia leistų pabranginti plie
no kainas. Civilės gamybos 
administratorius John D. 
Small pareiškė, kad turės 
būti pakeltos plieno kainos, 
jei kompanijos pridės darbi
ninkam algos.
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Niekšiški žmogžudžiai!
Sovietų Ukrainos sostinėj Kijeve ei

na teismas prieš Hitlerio buvusius vir
šininkus žmogžudžius. 20-tojo šimtmečio 

. hunai šaltai, be jokio nusiminimo ir su
sijaudinimo pasakoja, kaip jie šimtais ir 
tūkstančiais žudė komunistus, Sovietų 
Sąjungos draugus, žydus ir kitus, iš ku
rių nesitikėjo sulaukti paklusnumo ir 
vergavimo!

“Mes suėmėm 800 žmonių,—sakė Iser- 
manas, buvęs nacių kapitonas,—ir į dvi 
dienas juos nužudėme.”

Ir taip prisipažįsta vienas po kitam. 
Aišku, jie bus pakarti, bet ką gi reiškia 
tokių niekšų gyvastis, kurie dešimtimis 
tūkstančių žmonių nužudė!

--- .—TTb. ,   ; ... .     -r-r 

Rezoliucija Laisves
Turinio Klausimu
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Entered as second Class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

Streikai ir Darbininkų Laimėjimai
Mėsos gamyboj 250,000 darbininkų 

grįžo į darbą, kada valdžia paėmė pati 
fabrikus tvarkyti. Ir tai ne pirmas kar
tas, kada kapitalistai atsisako išpildyti 
darbininkų reikalavimus, o streikas su
daro sunkią padėtį šalyj, tai vyriausybė 
paima gamybą į savo rankas. Karo me
tu kelis kartus valdžia turėjo paimti 
tai vieną, tai kitą gamybos šaką, dirbu
sią karo pergalei.

Pabūna kokį laiką, turčiai atvėsta ir 
apsižiūri, kad ir be jų darbininkai ir 
valdžia gali reikmenis pasigaminti ir su
tinka su darbininkų reikalavimais. Ka
da valdžia paima į savo rankas fabri
kus, tai turčiai ir jų spauda rėkia, kad 
tai “komunizmas.”

Bet tas jų riksmas nei kiek darbinin
kus neišgązdina. Dar daugiau, net ir tie, 
kurie pirmiau manė, kad be “kapitalis
tų negalima gyventi,” tokiame atsitiki
me pradeda suprasti, kad darbo liaudis 
gali pilnai be milionierių apsieiti. Dar
bininkai pastatė fabrikų sienas, jie pa
darė tas mašinas, jie jas įrengė, jie ant 
jų dirba, na, o ką kapitalistas su tuo 
turi? Jis tik pelną kraunasi! Be tokios 
“Dievo dovanos”, galima lengvai apsieiti.

Fordo ir Chryslerio automobilių gami
nimo kompanijos turėjo susitaikyti su 
darbininkais. Fordas prideda darbinin
kams po 18 centų valandai, Chrysler po 
18į centų. Darbininkai reikalavo, kad 
jiems būtų algos pakeltos po 30 nuošim
čių, tai daugiau negu jie gavo. Nelaimė
jo pilnai, bet jie laimėjo daug.

Radio Corp, ir United Electric 
& Machine darbininkai taip pat 
po 17į centų į valandą pakelti, 
darbininkų kovos nėra veltui. Jie priver
tė turčius pakelti algas. Bet dar streiko 
lauke yra apie 1,500,000 darbininkų! Tuo 
pat laiku nelabai pasekmingai eina dery
bos gelžkeliečių brolijų, kur streikas 
gali paliesti milioną ir pusę darbininkų. 
Atrodo, kad turčiai, kurie, pradžioj, ma
nė šimtu nuošimčių gauti savo pusėn 
vyriausybę, kada to negavo, tai pradeda 
povaliai apsimąstyti ir rimčiau skaitytis 
su darbininkų reikalavimais.

Radio 
gauna 
Taigi,

Kas Ruošiama Irane?.
Anglijos diplomatų stumiami Irano 

valdininkai įteikė skundą prieš Sovietų 
Sąjungą. Britanija manė tuo užduoti mo- 
ralį smūgį Sovietų Sąjungai, kuri visą 
pasaulį išgelbėjo nuo biauraus hitleriz- 
mo, o daugiausiai už tai, rodosi, turėtų 
būti dėkingi anglai! Bet anglai anglais 
ir pasiliks, jie mano, kad gali “pusę” 
pasaulio laikyti kolonijų vergų padėtyj, 
visur viešpatauti ir kalbėti apie “žmonių 
laisvę.” Bet jiems tas labai nepavyko. 
Tuojau buvo skundai prieš anglus Indo
nezijos, Graikijos, Syrijos ir Lebanono 
klausimais. Egipte žmonės kelia protes
tus. Ten britų ištikimi valdininkai ban
do tą užgniaužti. Atrodo, kad tie patys 
valdininkai bus iš vietų išmesti.

Įdomu yra tas, kad į Iraną pradėjo 
veržtis būriai iš anglų valdomo Irako. 
Tuo pat kartu Irano spauda, jos tarpe 
“Mardom” iškėlė, kad iš Persijos Užla
jos, kur viešpatauja anglai, atveža į Ira
ną (Persiją) labai daug ginklų ir amu
nicijos. Tas pranešimas sako, kad Irano 
valdžia nieko nedaro, kad pastojus tam 
kelią.

Kokiais sumetimais per anglų kontro
liuojamas prieplaukas gabenami ginklai ? 
Keno jie yra, ar ne pačių anglų? Ar tik 
anglai nesirengia uždegti Irane gaisrą, 
kad atsiekti to ginklų pagalba, o jie ne
gali atsiekti diplomatijos keliu? Ar tik 
nesiruošiama prie naminio karo Irane?

Diplomatai—Kenkėjai
Dar visų atmintyj šviežias generolo 

Patrick J. Hurley elgesys Chinijoj, kada 
jis rėmė reakciją ir organizavo ten nami
nį karą!

Generolas Hurley niekino Chinijos 
liaudį, demokratiją, komunistus, puolė 
Sovietų Sąjungą ir rėmė generolo 
Chiang Kai-sheko diktatūrą. Jis elgėsi, 
kaip kokis “sukilėlis,” nesiskaitydamas 
su Washingtono vyriausybe. Ne jis pil
dė vyriausybės nurodymus, bet jis sten
gėsi padiktuoti Washingtono valdžiai 
politiką. Kada jį atstatė, tai jis tada iš
stojo prieš Washingtono valdžią veik vi
sus kaltindamas ir apšaukdamas “ko
munistais.” Jo tas blofas susmuko ir jis 
nusirito, kaip akmuo pakalnėn.

Dabar praneša iš Sofijos, Bulgarijos 
sostinės, kad ten kitas Amerikos diplo
matas Mr. Maynard Barnes panašiai el
giasi, kaip kad Chinijoj elgėsi generolas 
Hurley.

Mr. Barnes savo laiku paslėpė nuo 
liaudies reakcijos galvą tūlą Grigorį Di- 
mitrovą (nesumaišykite su tokiu pat 
vardu esamu komunistų vadu) vėliau 
jį Amerikos lėktuvu išnešė į Italiją.

Dabar Mr. Barnes drąsino reakcinin
kus iš Nikola Petkov ir Petko Stainov 
logerio, kad jie nepasiduotų Maskvos 
konferencijos nutarimams, kad jie rei
kalautų užsienio intervencijos į Bulga
riją. Toki diplomatai nepadeda pasau
liui atsisteigti po baisaus karo,, bet ken
kia. Jie nedaro garbės ir Jungtinių Val
stijų vyriausybei. Kada mūsų valdžios 
atstovai padaro susitarimus su kitų ša
lių atstovais, tai jie, vietoj vykinti tuos 
susitarimus, tai kenkia jų pravedimui.

Indonezija ir Stalinas
Prieš kiek laiko Indonezijos liaudies 

vadai atsišaukę į maršalą Staliną, kad 
jis užsistotų už juos, kad padarytų galą 
britų ir holandų imperialistų karui.

Kaip žinome, Indonezijos klausime 
Sovietų Ukraina įnešė reikalavimą 
Jungtinių Tautų Organizacijoj ištirti tą 
dalyką. Iš Maskvos išvyko buvęs Brita
nijos atstovas Sir Archibald Clark Kerr. 
Anglija jį siunčia į Indoneziją su speeia- 
le misija, o iš ten jis atvyks į Washing- 
toną, kaipo Britanijos ambasadorius.

Mr. Kerr pirma išvažiavimo iš Mas
kvos matėsi su maršalu Stalinu ir Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalais komisa
ru V. Molotovu ir tarėsi Indonezijos rei
kale. Aišku, kad nei Stalinas, nei Molo
tovas, negali pakęsti britų intervenciją 

. į tą šalį ir žmonių žudynes. Gal būti Mr. 
Kerr bandys paveikti prieš tą britų už
puolimą ant laisvės trokštančių žmonių.
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VASARIO
Įvyks

LAISVES
BAZARAS
Grand Paradise Salėje

318 Grand Street
• Brooklyn

Kas vakaras bus

ŠOKIAI
PAVIPIS ORKESTRĄ

Įžanga Kasdien 
tik 35 centai

Būkit Visi ir Visos!
——»—, . —  I, I ,,| L5.1.į iii'Į J

Ill'll .......................... .. .............

Mes, Laisvės akcininkai, sutirština ir sutrumpina 
susidarę į savo metinį su- jas į mūsų laikraščio špal- 
važiavimą į Grand Paradise 
Hall, Brooklyn, N. Y., sau
sio mėn. 27 d. 1946 m., ir iš
klausę redakcijos metinį 
raportą, • darome sekamą 
pareiškimą.

Laisvė mūsų išeivijos gy-" 
venime suvaidino- milžiniš-1 
ką vaidmenį., Tąvaidmenį 
Laisvė vaidina ir dabar ir 
vaidins daugelio’metų ątei-

tas. Jie patiekia tatai bran
džia, apčiuopiama ir popu
liaria forma ir tuo būdu 
mums sutaupo daug laiko 
ir energijos. .. • . ;

Visais žvilgsniais.. Laisvė, 
yra puikiai nusistovėjęs, su
brendęs, etiškas ; dienraštis^ 
Jei palyginti keliolikos ’ me
tų Laisvės numerius, mes 
matome, kad Laisvė vengia 
n e r e i kalingų šiurkštumų, 
priešingų bendros laikrašti
nės etikos principams. Lai
svė gražiai, taikliai ir ne
svyruojamai pasako, kas ir 
kur ir kada reikia žinoti ir 
pasakyti. '■

Nenuilstamieji La i s v ės 
vajininkai, kaip ir pirmes
nių] ų laikų Lietuvos knyg
nešiai, daro milžinišką dar
bą, padėdami skleisti, ^tikro
sios žinijos ir kultūros pa
žangą.

Mes reiškiame Savo1 gilią

i Trečiadienis,. Sausio 30A 194 GV

CIO ir United Steelworkers prezidentas Murray, re- 
konversijos direktorius John W. Snyder: ir U.S. Steel 
Korporacijos orez. Benjamin Fairless išeina iš Baltojo 
Namo, kur jie buvo prezidento pašaukti pasitarti išvėn- 
gimui streiko. Prezidento prašymu, unija buvo streiką 
atidėjusi nuo sausio 14-tos ištisai savaitei, bet korpo
racijoms atsisakius susitarti, unija iššaukė plieno dar
bininkus streikan, sausio 21-ma dieną.

h

Laisvė yra mūsų dvasinis 
keliayedis. Laisvė mus to
lydžio veda tikruoju pilnu
tinės demokratijos keliu, 
keliu b e n d r a d arbiavimo 
darbininkų, i n t e 1 e ktualų, 
profesionalų, menininkų pa
žangos keliu. Laisvė puikiai 
orientuojasi einamojo gy-; 
venimo iškeltų klausimų ir 
kovų painiavoje. Kaip įgu
dęs kapitonas, sugabiai la
viruodamas tarp pavojingų J 
srovių ir uolų, vairuoja sa-.ar širdingą padėką tiems

-'Į .1. 11 ' ~ *' ■ ............ į.

Sveikinimai L. Šėrininkų Suvažiavimui

vo laivą saugiausiuoju keį 
liu, taip ir mūsų dienraštis 
Laisvė nušviečia mums tik
rąjį kelią ekonominiais, po
litiniais, v i s u o m e niniais, 
moksliniais ir kultūriniais 
klausimais.

Kovose darbininkų su ka
pitalistais, streikų bangų 
sūkuriuose Laisvė išlaiko 
gražiai nustatytą pusiau
svyrą ir padeda mums su
sivokti ir surasti pritinka
mą mums kelią.

P o 1 i t i niais klausimais, 
taip čia mūsų šaly Ameri
koj, taip plačioj pasaulinėj 
politinio gyvenimo arenoj, 
Laisvė eina tiesioginia pla
čios demokratijos linija.

Kruopštieji Laisvės re
daktoriai, bendradarbiai ir 
korespondentai surankioja 
iš visokių plačiųjų šaltinių mai. 
pačias esmingąsias’ žinias, gyvenimo tikrovė.

energingiems mūsų spaudos 
skleidėjams, v a j i ninkams, 
be kurių atsidavusio darbo 
sunku būtų Laisvei išsilai
kyti dabartinėse siaurė
jančiose gyvenimo vėžėse.

Laisvė yra mūsų mylimas 
dienraštis ir visi mes kolek
tyviai ir kiekvienas mūsų 
individualiai pasižadame vi
saip jam padėti ir toliau gy
vuoti, bujoti ir klestėti, vis 
'platyn ir platyn mūsų išei
vijos masėse.

Mes užgiriam Laisvės 
tikrąją poziciją streikų da
lykuose ir mes raginame 
visus ir visokiais būdais pa
dėti visokių įmonių strei- 
kieriams vesti savo bendrą 
kovą iki pritinkamos per
galės. Streikierių laimėji
mai yra visų mūsų laimėji- 

Tai n e n u g inčijama

Atstatomas Šiaulių 
"Aušros” Muziejus

Šiaulių Statybos Valdyba 
nuo pereitų metų pavasario 
pradėjo atstatomuosius 
“Aušros” muziejaus darbus 
ir jau atliko pastato valy
mą, stogo konstrukciją, iš
lygino lubas, jas paruošė 
tinkavimui. Šiuos darbus 
įvykdė 7 statybos specialis
tų brigada su pagalbiniais 
darbininkais, vadovaujama 
dešimtininko drg. Vlado 
Mačiuko. Prie statybos dar
bų pasižymėjo dailidės: drg. 
Vladas Zabora, drg. Jonas 
Toleikis ir mūrininkas drg. 
Jonas Garbaliauskas.

Šefuoto j as — Šiaulių me
džio apdirbimo kombinatas 
į “Aušros” muziejaus atsta
tomus darbus irgi įdėjo ne
mažą darbo indėlį. Kombi
nato darbininkai ir vado
vaujantis personalas sek
madieninėse talkose prie 
statybos valymo darbų iš
dirbo 700 darbo valandų, 
transporto darbuose — 100 
valandų, panaudodami savo 
transporto priemones (au
tomašinas ir arklius).

Ir sekančiuose “Aušros” 
muziejaus atstatomuosiuose 
darbuose medžio apdirbimo 
kombinato vadovybė ir dir
bantieji mielai talkininkau
ja savo darbo jėga ir trans
portu, padėdami pergabenti 
reikalingas statybines me
džiagas. Su dideliu rūpes
tingumu dedamos visos ga
limos pastangos, kad grei
čiau būtų paruoštos “Auš
ros” : ’ 
kuriose Šiaulių

Skyrius yra numatęs patal
pinti ir kai kurias pradžios 
mokyklas, kurioms, dėl di
delio mokinių .skaičiaus., 
stinga patalpų.

S. Dalba.

PATAISA

Šiaulių me-

muziejaus patalpos, 
e Šiaulių Švietimo

Laisvės No. 23, sausio 
28 d., Įvairumų Puslapyje 
sumaišyta eilės straipsnyje, 
“Kodėl Rusija Pralaimėjo 
Karą prieš Japoniją' 1904- 
11905 Metais?” Antroj to 
straipsnio skiltyje, trečiojo 
paragrafo trys eilės (į pus
lapį dedant) pateko tos pat 
skilties apačion. Tuomi su
gadinta prasmė dviejose 
vietose. Čia atspausdiname 
tas vietas, taip, kaip jos tu
rėjo skaitytis. Trečiasis pa
ragrafas skaitosi taip:

“Francija norėjo išvengti 
to karo, nes Rusija buvo jos 
talkininkė karui prieš Vo
kietiją — bijojo Rusijos nu
silpnėjimo. Vokietijos kai
zeris, žinodamas, kad Rusi
ja bus Franci jos pusėj, tiks
liai ragino carą karan prieš 
Japoniją, kad nusilpninti 
Riusiją Tolimuose Rytuose.”

Apatinio jo toj skiltyj pa
ragrafo pabaiga skaitosi 
taip: “Jūroj jie sugavo Ru
sijos greitąjį laivą ‘Rossija’ 
ir paėmė, bijodami, kad jis 
nepraneštų apie Japonijos 
karo laivyno prisiartini
mą.” Tą straipsnį skaičiu
sieji turėtų imti,-domėn 
šiuos pataisymus. .

San Leandro, Calif.
■ “Gerb. Draugai: Mūsų A 
LDLD 198 kp. siunčia čekį 
Vertės $56.35, kaipo pasvei
kinimą Laisvės šėrininkų 
s u v ažiavimui. Draugiškai, 
K. B. Karosienė, Fin. Sek.”

Pittsburgh, Pa.
“Gerb. Laisvės šėrininkų 

dalyviai!—Aš, naujas Lai
svės šėrininkas, siunčiu $5. 
Vėlinu, visiem dalyviam su- 
važiavjme.kuo geriausio pa
sisekimo. D. P. Lekavičius.”

Chicago, III.
“Laisvės Bendrovės Šėri

ninkų Suvažiavimui, Brook
lyn, N. Y.—Gerbiami Drau
gai: Siunčiame jums didelį 
glėbį broliškų sveikinimų iš 
Chicagos. Tikimės, kad jūsų 
suvažiavimas bus pasek
mingas. Džiaugiamės lais- 
viečių darbais ir dienraščio 
turiniu. Draugo Bimbos ke
lionė Tarybų Lietuvon dar 
labiau suvienys mūsų spau
dą su tautiniu, kultūriniu ir 
socialistiniu sąjūdžiu senoj 
tėvynėj. Po titaniškų kovų 
už savo išlikimą lietuvių 
tauta žygiuoja skaisčion so- 
cialistinėn ateitin.

A m e r i k i nio gyvenimo 
fronte Laisvė atliko didelių 
darbų patriotinio karo me
tu., Pokarinėse sąlygose 
daug kas pakitėjo. Imperia
listai kelia galvas. Nami
niam fronte vyksta grum
tynės tarpe darbo - demo
kratijos ir reakcinių jėgų. 
Laisvė, kaip ir Vilnis, ne
svyruojančiai stovi organi
zuotos darbininkijos pozici
joje.

Didžioji progresyvės lie
tuvių visuomenės, talka* pa
darė Laisvę demokratijos ir 
socializmo čampionu. Lais
vei niekad nestigo draugų. 
Šiandien ji turi jų daug 
daugiau negu kada nors 
praeityje.

Lojalumas darbo žmonių 
ir socialistiniai idealai daro 
Laisvę nepavaduojamu or
ganizatorium ir politinės 
apšvietos skleidėjų.

Draugai laisviečiai, stip
riai laikykite savo rankose 
tą galingą švyturį! Siunčia
me jums savo kuklią dova
ną — $217. ’ Draugiškai, L. 
Pruseika, M. J. Zald, J. Ma
žeika.”

Collegeville, Pa.
“Mes sveikinam Laisvės 

šėrininkų suvažiavimą ir 
linkime, kad mūsų dienraš
tis Laisvė ir vėl vestų tei
singą liniją už darbininkų 
klasės' reikalus ir taip pat 
vestų neatlaidži^ kovą prieš 
tą žiaurų dvesiantį fašizmą.

Su pasveikinimu 
čiam nors nedidelę auką 
dienraščio Laisvės reika
lams $11.25, iš kurių išsis- 
kaitykite už laikraščio pre
numeratą, o balansą $4.75 
Laisvei. Biskį vėliau prisių-

sime gal daugiau į laikraš
čio namo fondą. Draugiš
kai, Emilija ir Joseph Ben
deriai.”

Hartford, Conn.
“G,e r b i aim ieji: Laisvės 

Choras sveikina Laisvės šė
rininkų suvažiavimą. Dėl 
sėkmingesnio veikimo au
kojame $10. Su pagarba, 
Laisvės Choras, S. Maka-- 
veckas, org.”

Camden, N. J.
“Draugai: Dienraštis 

Laisvė vaidina neįkainuoja
mą vaidmenį gindama dar
bo žmonių reikalus ir užsi
tarnauja didelės visuome
niškos paramos.

Sveikiname šį Laisvės šė
rininkų suvažiavimą ir lin
kime jums, draugai ir drau
gės, svarstyti reikalus dien
raščio naudai. ALDLD 133 
kp^ Kadangi mūsų kuopa 
neturi ižde pinigų, tai šią 
auką ant vietos suaukavo 
sekami draugai ir draugės:

Po $5: J. Lastauskas, A.
J. Pranaitis.

z Po $1: U. Kaslaučiūnienė,
K. Bakšas, Alek Walancius, 
A. Walincius.

Viso $14. Draugiškai, A. 
J. Pranaitis.”

ALDLD 153 kuopa, San 
Francisco, Calif., $5.

Pavieniai aukoja:
Piešėjas Gilmanas ir šei

ma, Springfield Gardens,
L. L, $3.

J. M. Alvinai, Stockton, 
Calif., $3.50/

J. Kraus, Hart, Michigan,

K. T a m o š i ū n a's, New

So. Boston, Mass.
“Sveikiname Laisvės šė- 

rininkų suvažiavimą:
Po $5: G. ir V. Kvietkus, 

Marijona Andreliūnienė 
Mary Krasauskienė.

Po $2: Paul Nukas, 
Lekas, J. Barris, A. 
Kupstis ir Dr. J. Repšis.

Po $1: D. Ruplėnienė, 
Matulevičius, A. Kavaliū
nas, S. Rainordas, W. Jur
kevičius, A. Vaitkunskas, J. 
Šūkis, J. Butkus, F. Ivan. 
Viso $34. Draugiškai, bosto
niečiai.”

Laisvės Administracija.

ir

siun-

Turkijoj tik 1926 m. pa
naikinta daugpatystė. Ma
hometonų biblija Kora
nas — vyrams leido vesti 
keturias žmonas, o sugulo
vių - konkubinų galėjo tu
rėt neribotą skaičių. * ♦ ♦

Šveicarijoj da yra provin
cijose užsilikusių vietų, 
kur miegamo kambario pa* 
lubėje randasi langelis, ski
riamas mirusiojo dvasios 
išėjimui.

Surankiojo žmona.
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Sodelyje

laisvę

Šeimininkėms

ar-

o-

O. Šilkiene.

ji

Lorimer -St., Brooklyn 6, N. Y<

dabar 
nebe-

9291 
SIZES 

14-20 
32-42

Paprastos ir sykiu skirtingo® 
sukneles forma 9291 gauna
ma 14 iki 20 ir 32—42 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu-
mer ir dydį, sykiu su 20 can-

gerais

ZINUTĖS

i

virš 28 m.

*

ir smulkiems biznie

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?

*
privačiuose

jog jam

Siuvinėtam povui ir priedi- 
niams gražmenoms formoje 
782 yra 16 motyvų, nuo 2 iki 
10% colių dydžio. Aiškinimas 
—angliškai.

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sineus, 
427 Lorimer St., B'klyn 6, N.Y,

Auklintiems Seimas - Jaunus 
Vaikus ir Anūkus

Vos tiktai Lietuvai pasiskelbus tarybine, įstojus ta
rybinių respublikų šeimon, tuojau buvo susirūpinta atei
nančios gentkartes auklėjimu. O kad to atsiekti, reikėjo 
šviesti ir jos auklėtojus—tėvus, globėjus. Tam tikslui bu
vo išleistas mėnesinis žurnaliukas šeima.

čia paduodame pirmajame žurnalo numeryje tūpusį 
J. Vabalo-Gudaičio raštą, įdomų perskaityti kiekvienam 
ir labai vertingą visiems, kas turi reikalo su vaikų auk
lėjimu. — SK. VED.
Tėvų Pedagoginės Pareigos gų poelgių, o mes tuo pa- 

Elena Key tėvų pareigas'čiu lenSviau apsaugojame 
išreiškia trumpai šiais žo-|Ju?snuo bl°^ Pavyzdžių 
džiais: “Vyras ir moteris I*3®1 Pagundų; tik aukleda- 
qnsiinnvia tik tam kad patys mes Sallraesusijungia uk tam, Kau su- . . ... -„visti
1 . X., IldU 11 iVlLUb dltivlULl. Lylctkurtu trecią asmenį, gėrės-1 . . . _ . . . •
nį už abu susijungusius.” i nu.rodyt? tevų. parelgą b,el 
šis vaikų gerėjimas eina ne Pedagoginę priemonę gali- 
tiek biologiniu evoliucijos Pavadinti salinamąja 
keliu, kiek natūraliu savo1 ei saugomąja. .
tėvų bei aplinkinių asmenų i . vaiM v \in _im.° Pana" 
panašavimu. Todėl tėvų pir- |sauti ir užsikrėsti gerais 
moji pareiga — apsaugoti į pavyzdžiais seka ir antroji
vaikus nuo blogų gyvenimo 
pavyzdžių. Tai yra svarbu 
ypač vaikystėje, iki 10—12 
metų, kol vaikas tebėra jau
trus išoriniams įspūdžiams 
ir neturi atsparumo blo
goms įtakoms. Vadinasi, tė
vai, bent vaikų akivaizdoje, 
turi vengti blogų žodžių, 
paleistuvavimo, g i rtavimo, 
smurto ir kitų panašios rū
šies. veiksmų. Čia tėvų, tur 
būt, užmirštama, kad vai
kas yra ruošiamas geresnei 
žmonių ateičiai kurti, kad 
vien dėl įgimtos meilės sa
vo vaikui negalima jo sie
los žaloti, kad vien dėl pa
garbos vaikui, kuri ypatin
gai yra reiškiama socialisti
nėje santvarkoje, reikia su
sivaldyti nuo blogų darbų 
vaiko akivaizdoje, reikia 
vaiką saugoti nuo blogų įta
kų, kad ši geresnės ateities 
užuomazga n e n u k entėtų. 
Rodos, nesunki pareiga: tik 
tam tikrais atvejais, kai 
vaikas yra čia pat, susilai
kyti nuo nedorų poelgių, 
bet kasdieniame gyvenime 
jos labai dažnai neatlieka
me,, ypač kai tarp tėvų ne
išlaikoma santaika, kai vai
kui. leidžiame bendrauti su 
blogais draugais ir tt.

Čia apsireiškia pedagogi
nės sąveikos abipusišku
mas: vaikai mus verčia ge
riau elgtis, atprasti nuo blo- 

ar

'minėtos tėvų pareigos for
ma, kurią galima pavadinti 
teikiamąja bei duodamąja 
forma, nes čia vaikui geri 
pavyzdžiai duodami bei ro
domi. Pirmiausia, patys tė
vai yra vaikams panašavi- 
mo bei sekimo pavyzdžiai: 
jie nenorėdami ir nejusda- 
mi užkrečia vaikus savo pa
pročiais ir net psichinėmis 
ypatybėmis. Motina veikia 
stipriau mergaites ir sutei
kia vaikam įvairių moteriš
kumo žymių, ypač emocinio 
pobūdžio: geraširdiškumo, 
švelnumo, nuolaidumo, įno
ringumo, svajingumo ir tt. 
Tėvas stipriau veikia ber
niukus ir suteikia vaikams 
vyriškų ypatybių: valingu
mo, griežtumo, ištvermin
gumo, drąsumo, drausmin
gumo, mąslumo ir tt.

Be tokios nesąmoningos 
įtakos ir natūralaus auklė
jimo, tėvai privalo teikti 
vaikams ir sąmoningai pa
rinktų’ pavyzdžių bei įspū
džių. Ne būtinai šiam tiks
lui imti pavyzdžius iš isto
rinių, tolimų vaikams laikų: 
ne maža turime ir dabarti
niame gyvenime žmonių, 
p a s i ž y m ė jusiu įvairiose 
darbo srityse, didvyrių, ko
vojusių ir kentėjusių dėl iš
laisvinimo darbo žmonių, 
pagarsėjusių vadų, nuro
džiusių i š n a u d o jamiems 
žmonėms kelią į naują ge
resnį gyvenimą. Tokie gyvi 
pavyzdžiai ir jiems reiškia
mas Haudies dėkingumas 
bei meilė daug stipriau vei
kia vaikus ir įskiepija norą 
patiems tokiais tapti. Be to, 
yra vaikams knygos, teat
rai, kino ir iškilmės. Nerei
kia į visą tai žiūrėti, kaip 
į paprastą pramogą ir lai
ko gaišinimą, bet kaip į ver
tingą pedagoginę priemonę 
vaikams auklėti. Todėl vi
sas šias priemones reikia 
tinkamai išnaudoti.

Kai vaikai pradeda lan
kyti vaikų darželį arba mo
kyklą, tėvų daugumas ma
no, kad dabar jie savo pe
dagogines pareigas perduo
da darželiui bei mokyklai ir 
auklėjimo rūpesčiai atpuola 
arba bent žymiai susilpnėja. 
Čia tėvai klysta :• dabar auk
lėjimas suintensyvėja, jis 
įgauna trečią vadovaujamą
ją formą. Teisybė, vaikų 
darželis daug suteikia vai
kui naujų įspūdžių iš kolek
tyvaus vaikų gyvenimo. Čia 
vaikui skiepijami kultūrin
gesni papročiai iš higienos, 
mandagumo, d o r i n g u mo 

bei humaniškumo, socialu
mo bei visuomeniškumo ir 
tt. Bet vis dėlto vaikas di
desnę paros dalį ir dabar 
praleidžia šeimoje, jos įta
koje. Tėvams gi ne lengva 
tapti gerais pedagogais, 
nors tėviškumo jausmas ir 
sustiprina natūralųjį pe
dagoginį taktą. Ne lengva 
todėl, kad jie neturi pakan
kamai nei laiko, nei pasi
ruošimo studijuoti giliau 
pedagogikos mokslą, kurio 
net mokytojų daugumas te
gauna tik* nuotrupas, o 
svarbiausia, kad studijos be 
ilgesnės pavyzdinės auklėji
mo praktikos yra mažai 
vaisingos. Todėl negalima 
išvengti auklėjimo klaidų 
ne tik tėvams, bet ir moky
tojams bei v. darželių vedė
joms — auklėtojoms. Todėl 
tėvams, kai jų vaikai įstoja 
į v. darželį bei mokyklą, 
reikia pasinaudoti daugiau 
prityrusių ir pasiruošusių 
pedagogų patarimais ir pa
gal jų nurodymus ne tik ati
taisyti padarytas auklėjimu 
klaidas, bet auklėjimo dar
bą varyti planingiau ir dau
giau apgalvotą bei raciona
lizuotą. Priešmokyklinis am
žius ir vaikų darželio dar
bas, kur vyrauja auklėji
mas, yra artimesnis moti
nai. M o k y k 1 i nis darbas, 
ypač aukštesnėse klasėse, 
kur vyrauja mokymas ir 
švietimas, yra artimesnis 
tėvui.

Mokymas, kuris plečia 
vaiko žinias, stiprina jo in
telektą, suteikia reikalingų 
darbui įgudimų, žyimai ski
riasi nuo auklėjimo savo 
uždaviniais, turiniu ir me
todais. Todėl savo vaikų 
mokymas yra antroji tėvų 
pareiga, kurią jie privalo 
atlikti. Motina išmokina 
vaiką taisyklingai vaikščio
ti, valgyti, apsirengti, kal
bėti, dažnai — dainuoti ir 
šokti, net skaityti, rašyti, 
skaičiuoti, o mergaites, be 
šių dalykų, išmokina dar 
puoštis, siūti, mėgsti ir kitų 
rankdarbių. Tėvas padeda 
motinai šiame darbe: supa
žindina vaikus, ypač berniu
kus, su savo ir kitų darbi
ninkų profesiniu darbu, nu
šviečia svarbesnius politinio 
bei valstybinio gyvenimo 
klausimus, vadovauja vaikų 
pasaulėžiūros susiformavi
mui ir padeda vaikams tin
kamai bei sąžiningai atlikti 
užduodamąjį į namus mo
kyklinį darbą. Kaip auklėji
me, taip ir mokyme abu tė
vai dirba išvien ir negalima 
pravesti griežtų sienų tarp 
tėvo ir motinos pareigų, net 
tarp auklėjimo ir mokymo.

Ypač svarbi yra tėvų pa
galba mokyklai. Kai vaikas 
pradeda lankyti mokyklą, 
jis atlieka ne lengvą inte
lektinį darbą mokykloje, 
kuris tęsiasi kelias valan
das ir, be to, dar namie 
ruošia pamokas. Tiek dirb
damas, vaikas reikalauja 
daugiau poilsio, ramaus 
miego ir tuo metu negalima 
iš jo reikalauti didesnių tė
vams patarnavimų, kurie 
yra susiję su įtemptu fizi
niu darbu. Mokiniui reika
lingas ramus darbo kamba
rėlis bei kampelis, kuriame 
jis turi patogų stalelį, hi
gienišką lemputę ir visas 
reikalingas mokymuisi prie
mones. Reikia įpratinti mo-i 
kinį, kad jis pats palaikytų 
savo kampelio tvarką, šva
rą, grožį ir jo jaukumą. Tė

vai turi prižiūrėti, kad mo
kinys tvarkingai žymėtų 
užduodamas .pamokas bei 
darbelius dienyne, kad visa, 
kas užduota, atliktų sąži
ningai ir paskirtu laiku. 
Sunkesniuose dalykuose ga
lima mokiniui suteikti pa
aiškinimų, bet kenksminga 
už jį bet kurį darbą atlikti. 
Net nesuprantamų žodžių 
aiškinimus turi atitinkamai 
pamokytas pats susirasti 
tam tikruose žodynėliuose. 
Reikia sekti mokinio dieny
no pažymius ir kiekvieną 
kartą reikia ištirti nepaten
kinamo pažymio atsiradimo 
priežastis. Jei mokinio pa
siaiškinimai dėl nepatenki
namo pažymio nėra įtiki
nantieji arba mokinys ban
do kaltinti mokytoją, reikia 
paprašyti smulkesnių mo
kytojo paaiškinimų ir 'jo 
atitinkamų nurodymų, kad 
būtų galima panašių pažy
mių išvengti ateityje, žino
ma, tokie nurodymai turi 
būti neatidėliojant vykdo
mi. Aplamai tarp mokytojų 
ir tėvų turi būti abipusiška 
pedagoginė sąveika bei vei-

Spalio Revoliucija, Rusi
joj, panaikino moterims 
geltonąjį bilietą. Prostitu
tės turėjo mokytis naudin
ga amato. Revoliucija ati
darė moterims kelią į mok
slą, naudingą užsiėmimą, į 
laisvę.

Japonijoj generolas Dou
glas McArthur savo pa
tvarkymu uždraudė tė
vams parduot mergaites 
prostitucijos tikslams.

Paryžiuje, su kovo 15, pa
gal miesto patvarkymą, vi
si prostitucijos namai turi 
užsidaryt. Viešbučius ii’ 
namus valdžia uždarys, jei
gu juose pasireikš baltosios 
vergijos prekyba. Sovietuo
se tai padaryta 
atgal.

Mussolinio 
užrašuose rasta, 
užsikorus ant Italijos liau
dies sprando ir bėgyje 21 
metų tą šalį teroristiniai 
valdant, privedė mases prie 
didžiausio skurdo. Tas pli
kas senis turėjęs ryšius net 
su 74 meilužėmis, dėl kurių 
jis išeikvojęs virš $5,000,- 
000 tos šalies turto.

4* H*

Anglijoj specialė mokyk
la, jau virš šimto metų se
numo, paruošia karaliaus 
rūmams tarnus ir tarnai
tes, kurių samdoma apie 1,- 
500, bent šimtui skirtingų 
pareigų. Šaliai, kurioje da 
karališkoji veislė yra užsi- 
likus, brangiai kainuoja jos 
išlaikymas.

* *

Sovietuose, ’ motinos pa
garbai, Motinystės Medalis 
suteikiama motinai auklin- 
čiai penkis ar šešis kūdi
kius, Motinystės Garbės 
Medalis duodama auklinčiai 
septynis iki devynių kūdi
kių ir Motinos Didvyrės 
Medalis duodama toms, ku
rios aukli dešimtį ar dau
giau kūdikių. Auklinčioms 
didesnes šeimas -duodama 
ir piniginė parama.

* * *

Po Civiliam Karui, Ame
rikos pramonė sparčiai ki
lo, greitai atsirado bent ke
li šimtai milijonierių. Tarp 
1890 ir 1910 m. su virš 500 r 

klioji pagalba, nes mes tik 
bendromis pastangomis ga
lime geriau paruošti mūsų 
vaikus naujo socialistinio 
gyvenimo- kūrimui ir lai
mingesnei mūsų tautos bei 
liaudies ateičiai.

Tikiu, kad dabartinė liau
dies vyriausybė įgalins 
kiekvieną darbininką suda
ryti namie savo vaikams 
higieniškesnes gyvenimo są
lygas ir tinkamesnę moki
nio darbui aplinkumą, kad 
ir mūsų socialistinės mo
kyklos daugiau atkreips dė
mesio į glaudesnį santykia
vimą su šeima, į pedagogiš- 
kesnį silpnesnių mokinių 
ruošimą mokykloje. Tikiuo
si, kad mūsų mokykla da
bartinėmis sąlygomis grei
čiau išjudins mokinių dar
bingumą, jų entuziazmą, 
kad mokykla pasidarys in
telektinio bei dvasinio bren
dimo ir džiaugsmo namais, 
o šis vaikų džiaugsmas ir 
dvasinis atkutimas įneš 
daugiau šviesos ir humaniš
kumo į mūsų darbininkų 
šeimas.

J. Vabalas-Gudaitis.

Amerikos milijonierkaičių 
ištekėjo už Europos tituluo
tų vyrų. Dauguma tų vyrų 
buvo finansiniai1 nusibank
rutavę. Tos vedybos titulų 
j ieškančių nuotakų tėvams 
kainavo $220,000,000 Ame
rikos darbininkų sunkiai 
uždirbtų dolerių.

i,..'' r * . * t *
Pirmoje dalyje šešiolikto 

šimtmečio, krikščionybės 
eroje, Europoje nebuvo lei
sta medikams vyrams ap- 
tarnaut moterį laike gim
dymo. Tos pareigos buvo 
palikta mažamokslėms aku
šerėms ir ignorantėms bo
butėms. Motinų ir naujagi
mių mirtingumas būva la
bai didelis. * *

Neseniai grįžęs daktaras 
iš Balkanų sako: “Kūdikiai 
ligoninėse persilpni verkti, 
jie tik mykia. Visi kūdikiai 
apstulpinti ir taip sunykę, 
kad sunku pažint skirtumą 
10 ar 5 metų jie amžiaus.” * * *

“Mo'dels.” Veik kožna 
graži mergina nori būti 
modeliu. Per metus laiko 
apie 100,000 moterų siekėsi 
likti modeliais. Harry Cono
ver, modelių žinovas, sako, 
jog 75 nuošimčiai modelių 
yra baigę kolegiją, 60 nlioš. 
vedusios ir 30 nuoš. moti
nos. Motinos esą geriausios 
modeliai, nes jos yra kant
resnės.' * * *

Apart 12 milijonų žmo
nių, kuriuos naciai prievar
ta sugrūdo į Vokietiją, viso
kiems karo darbams, da 
apie 300,000 vyrų ir 500,- 
000 merginų, iš okupuotų 
šalių, buvo išparduoti kaipo 
vergai už 10 iki 15 markių 
($4-6) namų darbui, ū- 
kiams 
riams. * * *

Laike šio karo Jungtinė
se Valstijose, profesijonalės 
moterys agitatorkos prie
šais žydus, negrus ir Roo- 
sevelto administraciją taip 
jau gerai atsižymėjo kaip ir 
jų broliai. Dar dabar ran
dasi bent 15 “taikos” orga
nizacijų, per kurias tos mo
terys siuntinėja nacių pro-

SI
Kas nors iš mums mielų žmonių atida

vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Kas Galėtų Ponią Astor 
Kaltinti?

Neseniai atsibaladojo 
Amerikon, paulioti Floridoj 
ir New Yorke (kada mums 
taip “trūksta” laivų ka
riams parvežti), Anglijos 
ponia, žinoma po vardu La
dy Nancy Aston Tai buvu
si Anglijos parlamento na
rė. Buvusi. Ji tol buvo, kol 
darbo ąęponės pradėjo dau
giau pramatyti ir numetė 
savo apsileidimą ir ponią.

Iš liežuvio ponia Astor 
panaši amerikietei Clare 
Lucei, vos saujos balsų di- 
džiumėle bepraėjusiai į 
Kongresą (po ateinančių 
rinkimų, veikiausia, ir po
nia Luce taps buvusia). 
Jos abi labiausiai neapken
čia Tarybų Sąjungos, pa
prastų žmonių ir komunis
tų. Už ką ponia Astor jų 
nekenčia?

Tarybų Sąjunga prasi
kalto sumušdama Hitlerį ir 
duodama pilniausią 
darbo žmonėms.

Paprasti žmonės 
keliais prieš ponus
šliaužioja, už ją nebalsavo; 
komunistai seniai sakė, kad 
su palaidu liežuviu prieš 
žmones poniai Astor parla-

“Gr/u^hi’’-Sūrio Keptiniai
Pusė puoduko krakmolo* 
pusė puoduko samalino 

ba cream of wheat 
pusė puoduko sviesto 
4 kiaušinių tryniai 
4 puodukai pieno 
2 puodukai tarkuoto italij 

niško (parmesan) sūrio 
biskis druskos.
Ištirpyk sviestą dubeltavam 

puode, sudėk krakmolą, sama- 
liną ir druską, gerai išmaišyk. 
Pilk užvirintą pieną po valiai 
ir greitai maišyk, žiūrėk, kad 
nebūtų kavalkėliuose. Pavirink 
15 minučių. Sudėk 1 puodu
ką parmesan sūrio, sudėk ge
rai išplaktus kiaušinių trynius, 
gerai išmaišyk. Supilk ant 
sviestuotos blėtos ir lygiai pa- 
sklaidyk (blėtos dydis 9X12).

Kaip atšals, supjaustyk į ke
turkampius. Dek į “casserole” 
ar panašios formos blėtą eilę 
keturkampių, uždėstyk po 
šmotuką sviesto, apibarstyk li
kusiu parmesan sūriu. Taip 
pakartok 2 eiles. Kepk pečiu
je pakol gerai pagels. Valgosi 
karšti.

Manoma, Kad Meilė 
Kainavus Gyvastis

Šiomis dienomis San Fran
cisco toxicologistas Joseph 
Swim paskelbė, kad nežino
mos moters pelenuose jis ra
dęs liekanas arseniko ir anti- 
monijos.

Moteris, manoma, esanti vie
na iš pasiturinčių 11-kos, turė
jusių ryšių su švelniai ir gra
žiai atrodančiu Alfred L. 
Cline, 56 metų. Tos moterys 
dingusios be žinios. Cline įta
riamas jas viliojus meilei, bet 
atidavus mirčiai tikslu pavel
dėti jų turtą. Pasirodo, .reikia 
atsargos su nežinomais meilu
žiais.

pagandą Amerikos moti
noms. * * *

Bėgyje keturių mėnesių 
1945 m., Franko valdžia Is
panijoj įpilietino 100,000 
vokiečių, gelbėjusių išlaiky
ti fašistinį režimą.

Surankiojo žmona. 

mente ne vieta. Balsuotojai 
pagaliau paklausė. Dabar 
priverstos klausytis jos 
tauškimo audijencijos neli
kus, poniai prisieis klausy
tojus pirktis, rendavoti.

. Je, komunistai kalti, la- J 
bai kalti.

Atrodo lyg netvarka kalbė- . 
ti apie sodą ar daržą, kada 
žemė gruode ir ausis šalti vė 
jai svilinte svilina. Tačiau šį 
sezoną jau daug kas yra atlie 
karna laukiant pavasario ža
lumynų, žiedų ir vasaros vai
sių. '

Tarpe galimų ir geriausia 
atliekamų darbų dabar yra 
genėjimas vaismedžių ir vasa
rą žydinčių krūmokšnių.

Anksčiausia pavasarį žydin- 
tieji krūmokšniai patariama 
palikti genėti vasarą, jeigu jie 
nėra perdaug, perilgai apleis
ti buvę. Pavasariniai krūmokš
niai pasiruošia žiedams jau 
žiemą ir i^genėjimu dabar 
praretinsime ir žiedus.

Tarpe pavasarinių ir vasa
rinių krūmokšnių vyriausia 
skirtumą yra tame, kad pava
sarį žydintieji žiedus krauna 
senose šakelėse, o vasariniai- 
naujose.

Genėjant, svarbiausia- yra 
prašalinti visas nudžiūvusias, 
susikryžiavusias, viena kitą 
braižančias šakas.
...peraugę medžiai galima nu- 
trumpinti, persenę stiebai, 
pertankios šakos išgenėti.

Prie genėjimo svarbiausiais 
įrankiais yra aštrus mažas 
pjūklelis ir kirste kertančio
sios aštrios žirklės (snap-cut 
shears). Smulkiausias šakas ir 
atžalas iškarpyti, stambesnes 
pjūklu nupjaut. Prie storesnių, 
daugiau colio skersai, verta tu-« 
rėti ir vaško užleisti žaizdoms. 
Mažosios žaizdos greit užauga 
žieve, nėra tokio pavojaus už
sikrėsti ligomis, kaip didžio
sioms.
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[f- Skaitytojų Balsai
Patys Muša, Patys Rėkia

Ir, vėl biskis ištraukų iš 
Tėvynės redaktorių filoso
fijos. Tėvynės No. 50 jie ra
šo:

“B e r e n giant Amerikos 
Lietuvių Kongresą, Ameri
kos raudonųjų fašistų spau
da’niekino, plūdo ir keikė 
kongreso šaukėjus.”

Čia ir vėl matosi rudojo 
fašizmo logika. Reiškia, 
jiems nereikia faktų ar įro
dymų. Bet išsimislinai ką 
ir meluok. Kas žodis, tai 
melas. Melas jiems yra ge
riausias argumentas. Tei
sybė jiems nesuprantamas 
dalykas. Sarmatos ar žmo
niškumo pas juos nėra.

Tėvynės redaktoriai sa
ko, būk jų kongresas buvo 
demokratiškas. Ir ve kaip 
tie filosofai tai įrodo. Jie 
rašo: “Vienas raudonųjų 
fašistų dienraštis atsiuntė 
savo korespondentę, matyt, 
su tikslu pašnipinėti, kas 
kongrese yra veikiama. Jai 
buvo pasakyta, kad apleistų 
svetainę, ba ji čionais ne
priklauso. Ji apleido ir vėl 
sugrįžo. Tada ją išvedė lau
kan. Ir tb užteko. Dabar 
komunistai rašo, kad ją sūL 
mušę, ir kraują praliejo.'.‘.t 
Ir dabar nori visuomenė^ 
įrodyti, būk tam kongrese 
dalyvavo n e demokratiškas 
elementas.”

Dabar matome, kaip tas 
pat Tėvynės filosofas įrodo, 
kad tame kongrese ištikro 
dalyvavo n e demokratiškas 

* elementas. Jis pats pripa
žįsta, kad jie išsigando tik 
vienos korespondentės, ku-

rai to suvažiavimo žmonės 
užsipelno pagarbos. Tai tie
siog stebuklai. Kaip jie ga
lėjo turėti tiek drąsos pa
sakyti gerą žodį tiems “Sta
lino bernams.” Tiesiog su
kėlė revoliuciją mūsų SLA 
narių galvose. Tik pamis- 
lykite, čia nesenai mums, 
SLA nariams, pasakojo, 
kad tie “Stalino bernai” ne
pripažįsta jokio demokra
tiškumo. O .dabar jau rašo 
apie jų didelį demokratiš
kumą. Na,Jr tu griešnas 
žmogus žinok dabar, kada 
jiems tikėti ir kada netikė
ti. Na, tai vis SLA organo 
redaktoriai ir drąsūs filoso
fai. SLA nariai, rinkime 
įuos ir kitam terminui.

Na, ir man vienas geras 
tautietis ir buvęs delegatas 

, tam tarybininkų kongrese 
rašo ir aprašo, kaip tarybi- 
ninkai elgėsi. Jis rašo:

“Prieteliau Lasky. Aš pa
tyriau iš tavo minčių Lais
vėj, kad tu domiesi viskuo. 
Tai štai mano įspūdžiai iš 
kongreso. Viskas būtų bu* 
vę gerai ir man būtų pati
kę, jeigu viskas būtų ėję be 
swastikos ir lietuviškai. Bet 

■ kada patyriau šaukėjų tik
rą -taktiką, tai man nepati
ko. Mat? jie į tą suvažiavi
mą- ne tik kad traukė už 
rankovių visus, kas tik kal
bėjo nors biskį vokiškai, bet 
kitus ir už kojų vilko į salę, 
kurie moka vokiškai, bet at
sisakė ateiti pas mus. Jie 
daugiausia priėmė tuos, ku
rie Hitlerį garbino. Na, ir 
taip darydami, prisivilkom 
beveik artipilnę svetainę.

. , . . . . ! Bet kas aršiausia, ,tai kadn buvo ne jų pakraipos, ir kiti visai lietuvišk’ai nemo. 
tai dar mergina Nugi, sven- . kgjo Mat aš nemoku vokiš. 
tas Jackau gelbėk kas butų L į h, al6jau rasti • 
atsitikę tam jų kongrese, Būt b viJskas įrai 
jei butų pasirodęs -vyriškis ’ buvn‘ bev*ik pradtję

a taikyti. taip vienas v„.Joj? Tai tikrai būt,; b„v5Sįtjj įįjįėį
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Sniegas nepajėgia šiems plieno darbininkams atimti tikėjimą i pergalę. Jie pa
sišildo prie ugnelės priešai milžinišką Irvin fabriką, Pittsburghe, ir vėl maršuoja 
pikiete su savo iškabomis. Jie yra dalimi 750,000 plieno armijos, išėjusios streikan, 
kada firmos atmetė prezidento Trumano pasiūlymą pakelti darbininkams mokestis 
po 18 ir pusę centų per valandą. United Steel Workers, CIO, atstovaujanti šiuos 
darbininkus, buvo sutikus šj prezidento pasiūlymą priimti, kad išvengti streiko, nors 
algos priedą ir skaitė per mažu. Iškabose “pliekiamasis” Fairless yra plieno in
dustrialist vadas. Irvin fabrikas yra vienu iš Carnegie-Illinois Steel Corp, skyrių.

POPIEŽIAUS BĖDOS

Bethlehem, Pa. sei. Jis visados buvo su uni- 
jistais, su komunistais. Jis tu
rėjo daug įtakos . Už tai daug 
žmonių dalyvavo jo šermeny
se. Buvo sunešta gausybė gė
lių. Velionis paliko nuliūdime 
moterį Viktoriją, dukterį, žen
tą, anūką, mamytę ir dvi sesu
tes Lietuvoje, brolį Charles 
Murzą, Maple Shade, N. J., 
kuris taipgi yra Laisvės skai
tytojas, ir daug giminių, drau
gų. Palaidotas laisvai Heller
town kapinėse. Graborius bu
vo Jonas Ratinis, gražiai, tvar
kingai patarnavo.

Lai būna tau, drauge, leng
va Dėdės Šamo žemelė.

V. J. Stankus.

Mirė Jonas Murza
Sausio 21 d. mirė Jonas 

Murza, 53 metų. Buvo klasi
niai susipratęs darbininkas, iš 
amato duonkepis. Buvo nuo
latinis Laisvės skaitytojas, pri
gulėjo prie ALDLD ir SLA.

Priežastis mirties, — nukri
to laiptais, sužeidė galvą, api- 
plūdo kraujais smegenys ir už 
poros dienų mirė švento Luko
šiaus ligoninėje.

Iš Lietuvos paėjo iš Zapals- 
kių kaimo, Šiaulių parapijos. 
Velionis Šiaulių mieste ėjo 
mokslą ir buvo įstojęs į 4-tą 
klasę gimnazijos. Bet už prieš- 
carinius veiksmus (jis skleidė 
tų laikų socialistinę propagan
dą prieš carą Mikę) J. Murza 
buvo pavarytas iš gimnazijos.

Atvažiavęs į Ameriką prieš 
33 metus, draugas Murza ne
snaudė, kepė duoną su savo 
broliu Kazimieru, kuris jį par
sikvietė iš Lietuvos ir, atlieka
mu nuo darbo laiku ėmė knyg- 
vedystės kursus. Apart to, 
anais laikais su Petru Berukš- 
čiu, švietė Bethlehem lietu
vius; buvo sutverę vakarinę 
mokyklėlę rašybos ir skaity
mo. LSS laikais mokino socia
lizmo. ypač Berukštis buvo 
populiariškas žmogus. Bet 
šiandien p. Berukštis galvą 
guldo už kryžiokų reikalus. 
Šiandien jis verda smalą tar
pe tų žmonių, kuriuos anais 
laikais mokino socializmo, 
šiandien jis iš Keleivio kan- 
tičkų niekina Sovietų Sąjungą, 
Tarybų Lietuvą.

Visai kas kitas buvo velio
nis J. Murza. Jis iki grabo len
tos buvo ištikimas darbo kla

NUPUOLĖ JANKIŲ VAR
DAS JAPONIJOJ

Tokio. — Pasitaiko, kad 
vienas kitas Amerikos ka
reivis Japonijoj kartais api
plėšia japoną bei lytiškai 
užpuola japonę. Dėl to ame
rikonai ir abelnai praradę 
gerą vardą Japonijoj. Dau
gelis japonų atvirai keikia 
jankius.

JUSTIN M.

BUKAUSKAS
» MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu

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

raliu ir net psichologiniu 
padėjimu tose šalyse.

Iki šiol Italijos kardino
lai taip darė, kaip jiems pa
tiko. Popiežius vis buvo 
italas. Bet dabar, kaip pa
sirodo, italai bus mažumoj.

Visos katalikiškos šalys 
nusibankrutavo. Petro gra
šiai beveik išnyko. Vatika
nui iš jų šalių pelno nebus. 
Kas daryt? Kokia išeitis iš 
tos keblios padėties?

Dabar Vatikanui aišku, 
kad tik vakarų civilizacijoj 
dar yra galimybės sustip
rėti. Jungtinės Valstijos,— 
aukso šalis. Čionai reikia 
lizdų susukti. Ir jie jį su
ka. Priegtam, Kanadoj, 
Pietų Amerikoj dar yra ge
ros progos. Čia gali būt 
stiprūs ramsčiai įsteigimui 
Jungtinėse Valstijose Vati
kano centro.

J u n g t i n ės e Valstijose 
įsteigta net penki nauji 
kardinolai. Kanadai duota

Žmonės sako: “Nepasa
kok man savo bėdų. Aš ir 
pats tūrių jų daug.”

Taip dabar išeina ir su 
Vatikano karalyste. Jei dar 
ne blogiau.

Kiekvienos tautos Romos 
katalikai nusiskundžia savo 
dvasios reikalais, kuriais, 
pirmiau, Vatikanas rūpino
si. Mat, tada Vatikanas 
gaudavo daug petragrašių, 
tai bepigu buvo ir rūpintis 
jais.

Dabar taip nėra. Du pa
sauliniai karai palietė ir 
Vatikano užimtą poziciją. O 
Vatikano pozicija buvo la
bai aiški. Visą laiką stovėjo 
su išnaudotojų klase.

Pirmam pasauliniam ka
re dar nebuvo taip aiškiai 
pasirodžius kunigija su sa
vo politika. Prieg tam nebu
vo paliesta Italija, kur Va
tikanas buvo stipriai įsikū
nijęs. Bet po antro pasauli
nio karo jau kitokį popie
riai.

Viena, visiems gana aiš
ku buvo kaip Vatikanas pa
laikė fašistinius režimus 
įvairių tautų.

Antra, Italija, kurioje 
“Švento Petro” įpėdinis po
piežius sėdi, buvo skaudžiai 
paliesta karo. Šventose vie
tose: vienuolinuose, bažny
čiose fašistinis velnias buvo 
taip įsidrūtinęs, kad labai 
daug laiko ėmė Amerikos ir 
Anglijos kariuomenei, ku
rioje daug kareivių buvo ka
talikų tikėjimo, kad išpra
šius šėtoną iš tų vietų. O 
šėtonas nepasidavė. Reikėjo 
net tas tvirtoves - kliošto- 
rius ir bažnyčias išbombar- 
duoti, kad šėtoną fašizmą 
išnaikinus, kurį taip pui
kiai Vatikanas gynė ir 
pė net šventose vietose.

Labai daug kareivių 
vo bekovodami 
pergalė įvyko. Vatikanui 
pasidarė labai daug nes
magumo. Ir tas palietė ne 
tik Italiją ir Vatikano ave
les, bet palietė ir kitų, tau
tų Vatikaną sekančius žmo
nes.

Europos šalyse dabar jau 
bandoma atskirti bažnyčią 
nuo valstybės. Tas baisiai 
nervuoja Vatikaną. Dabar 
jau atvirai rašoma, kad Va
tikanas susirūpinęs socialiu, 
ekonominiu, politiniu, mo-

daugiau, taip pat ir kitoms 
vakarų civilizacijos šalim 
jų suteikta.

Dabar atvirai net News
reel teatruose rodoma ir sa
koma, kad Francis Spell- 
man bus sekantis Vatikano 
sekretorius. Ir kaip iš pra
eities patyrimų yra užre- 
korduota, daugumoj atsiti
kimų Vatikano sekretoriai 
likosi popiežiais. Gal būt, 
kad Jungtinės Valstijos ka
da nors susilauks savo pi
liečio popiežiumi.

Pr. Jo-nis.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS- Sekmadieniais nėra valandų

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

“kaput.
Visi žino ir supranta, kad 

d e m o k r a tiškai nusistatę 
žmonės ne tik nebijo mer
ginos korespondentės, bet ir 
vyriškių, nežiūrint kokios 
pakraipos ar tautos jie ne
būtų. Dar net yra priimta, 
kad užkviesti kuodaugiau- 
sia korespondentų, kad ir 
visokių pakraipų. O čia išsi
gando vienos merginos. Tai. 
vis demokratai, tiesiog iš 
Berlyno.

Dabar persikelkime į Tė
vynės No. 2 šių metų, ir pa
žiūrėkime, kaip aprašo De
mokratinių Amerikos Lie
tuvių Suažiavimą. Tie patys 
filosofai rašo:

“Lapkričio 23-24 dd. Sta
lino bernai sušaukė suva
žiavimą Pittsburghe. (Čia 
reikia suprast, kad Tėvynės 
filosofai yra Hitlerio ber
nai). Sakoma, kad ten da
lyvavo visokio plauko žmo
nių ... Vienas pittsburghie- 
tis mums pasakojo, kad į tą 
suvažiavimą jo šaukėjai ir 
vietos komunistai už ran
kovių traukė praeivius, ką 
tik sugriebdami. Jame buvo 
iy daug ruskių, kurie tik 
raškai temokėjo kalbėti, 
bet ir jie ten turėjo balsą 
daug reiškiantį.”

Kaip dabar matome iš ši
to Bajorėlio su Vasil filoso- 

| fiško aprašymo, tai duoda
si suprasti, kad tie “Stali
no bernai” ir komunistai 
yra tikri demokratijos my
lėtojai. Jie ne tik kad nebi
jo kitokių pažiūrų žmonių 
ir jų beveja lauk, bet dar 
už rankovių velka pas save. 
Ir dar duoda balsą ir kitoms 
tautoms išreiškimui savo 
nuomonės, žinoma, tas ir 
pridera demokratiškai nu- 
sistaciusiems žmonėms. Jei
gu šitas yra tikra tiesa, 

K kaip Bajorėlis rašo, tai tik-
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į palkoną šaukdamas: “Dort 
ist ,eine Fraulein. Kein 
Swastika.” Tuojaus užko- 
mandavo vieną vyriškį, kad 
užklaustų tos merginos, kur 
jos swastika. Bet tas vyras 
nemokėjo lietuviškos kalbos 
ir tą merginą užklausė vo
kiškai. Toji galva papurtė, 
sakydama, kad nesupranta. 
Tai tada sako, kad pasiun
tė kitą, kuris biskį ir 
lietuviškai moka. Ir šitas 
priėjęs prie merginos už
kalbino ją lietuviškai su vo
kišku akcentu ir klausė, ar 
ji turi swastiką, kaipo įro
dymą, kad ji čia gali būti. 
Toji atsakė, kad swastikos 
neturi, kad ji' tik čia kaipo 
Vilnies reporteris. Jai atsa^ 
kė, kad ji čia negali būti, 
kad čia gali būti tik repor
teriai su swastika. Na, ir 
prasidėjo mušimas, tempi
mas tos merginos iš salės. 
Tas darė labai prastą įspū
dį į delegatus. Čia mes no
rėjom pasirodyti, kad ir 
mes mokame elgtis demo
kratiškai, bet tie, nemokan
tieji lietuvių kalbos, suga
dino viską, parodant, kad 
mes neturime jokio demo
kratiškumo. Ir tokiu būdu 
mes atvirai pasirodėm, kad 
esame rudojo fašizmo pas
tumdėliai. Net sarmata. 
Čia norėjom pasirodyti pa
sauliui, kad mes demokra
tiški, o tikrenybėj pasiro
dėm,’ kad esame Hitlerio 
bernai.”

Dabar mes matome, kaip 
skirtingai Bajorėlis su Va
sil aprašė. Kodėl jiedu tai 
užtylėjo? Gal būt jiedu bis
kį sarmatinosį pasakyt tei
sybę apie saviškius.

Rudo fašizmo filosofijo
mis užpildytas beveik kiek
vienas Tėvynės numeris. 
Tik vienam numery pasiro- 
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LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

® STRĖNŲ GĖLOS
Į \A Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 
/ ) ' il PaPl’“st4 strėnų gėlą. Johnson’s
l / ' ] Back Plaster! Lengvina skausmą,

I sustingimą, jvcržimą. Jautiesi pui- 
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

slė-

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

> PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

ten.
zu
is et

dė rašinėlis, kurį galima 
rokuoti vienu iš rimčiausiu 
Tėvynes istorijoj. Po juo 
pasirašo Budrikas. Šiaip 
Tėvynė tarnauja fašizmui, 
prisidengus t a u t i š k ūmo 
skraiste.

W. G. Lasky.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J* 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St *
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110 *

MATEUŠAS SIMONA Views
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 
g r u p ė m s. Nedė- 
Hom is atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas 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 prasoine kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661



TANŽERAS

NEW HAVEN, CONN
VIES

RENGĖJAI

PRANEŠIMAI

VILNIES

KALENDORIUS
/ Kainą 35 centai

DIDELI 272 PUSLAPIŲ KNYGA

BUY VICTORY BONDS!

PARDAVIMAI

Kandidatai į Jungt 
Tautų Sekretorius

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Dąug Visokių Raštų 
Visokių Informacijų

daug
Kuz-

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Pabėgo 14 Nacių “Be 
laisvių” Argentinoj

Tanžeras su 
jo teritorija 

neutral i ne 
esančia Ma-

Salta, Argentina. — Pa
bėgo 14 internuotų nacių 
vokiečių, buvusių Vokietijos 
karo laivo Graf Spee, jūrei
vių ir oficierių. Argentinoj 
buvo internuota viso 80 to 
laivo įgulos narių po to, kai 
jie nuskandino Graf Spee, 
kad jis anglams netektų. 
Pabėgėliai, žinoma, balsuos 
už diktatorių Peroną į Ar
gentinos prezidentus.

Parsiduoda gerai įsteigtas kepu 
biznis su namais. Randasi šiaurini 
dalyje Massachusetts valst. Kepai 
ruginė duona, tortai ir kitoki si 
ntanai. Biznis išdirbtas per 25 n 
lūs. Geras investments pirkėj 
Kunze’s Bakery, 10 Willow Stre 
Gardner, Mass. (25*27)

Washington. — Įnešta 
Jungtinių Valstijų kongre
sui sumanymas, kad tik su 
senato ir atstovų rūmo lei
dimu tegalima būtų daryti 
atominių bombų bandymus 
ant karinių Amerikos laivų.

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

Kreipkite* tarp 4 ir 6 P.M.
INGĘ, 69 Pine St.. New York City

SAKO, KONGRESAS TU
RI KONTROLIUOT ATO

MŲ BANDYMUS

SHENANDOAH, PA.
Demokratinio lietuvių Centro sky 

niaus šaukiama konferencija, 3 d 
vasario, 
kampas 
vietinių 
atsiųsti 
svarbių 
mickas,

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

1 d. vasario, 8 v. v., 407 Lafayette 
St. Prašau visų narių užsimokėti žiu 
metų duokles ir dalyvauti suvirin
kime, nes bus raportas iš Laisvės 
šėrininkų suvažiavimo. — A. Jotis, 
fin. rašt. (25-26)

2 vai. dieną. Miner’s Hall, 
Main ir Oak Sts. Prašome 
ir apylinkės organizacijų 
delegatus, nes turim 
dalykų aptart. — S. 
sekr. (25-26)

Saigon, saus. 29. — Pran
cūzų kariuomenė atėmė iš 
Indo-Chinos patrijotų suki
lėlių svarbų Dalat miestą.

Virginia C. Kammerer, 23 
m., studentė iš St. Louis, tapo 
savininkė $1,000 įkainuotos 
sagos. Sagą jinai buvo radus 
Waldorf-Astoria viešbučio ko
ridoriuje ir perdavus policijai. 
Savininkė neatsišaukė.

daiktais, ir tuojau pasiųsti, kad gautume į laiką.
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 gau^a 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.

• Ketvirtadienį, 17 d. sausio, 
Pirmyn Choro pamokose susi
laukėm savo brangy svečią 
Geo. Kazakevičių iš Brookly- 
no, buvusį choro mokytoją, 
ku’ris šiomis dienomis sugrįžo 
iš karo tarnybos. Kartu su 
juo buvo jo motina, tėvas ir 
sesutė Florence. Taipgi buvo 
draugė Valeria Petrutis, Pir
myn Choro rėmėja. Ne tik 
choro nariai, bet ir choro rė
mėjai atsilankė, kad pasvei
kinti sugrįžusį svečią, visų my
limą chorvedį Geo. Kazakevi-

Pittsburgh, Pa.' — Strei- 
kieriai padidino savo pikie- 
tininkų eiles aplink plieno 
fabrikus.

Sekantis didelis parengimas bus Laisvės Ba
zar a s. Įvyks vasario-Feb. 22, 23 ir 24 dienomis, 
bus Grand Paradise Salėse, 318 Grand St.,

ELIZABETH, N. J.
L.D.P., Kliubas rengia vakarėli, 

408 Court St., vasario 2 d., 7:30 v. 
vak. Pelnas bus skiriamas Lietuvos 
žmonių pagalbai. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom. (25-26)

Choro pamokos virto 
džiaugsmo iškilmėmis. Buvo 
surengtas stalas ir susidarė 
gražus bankietas. Geriant ir 
valgant choristai prakalbėlėse 
širdingai sveikino savo buvusį 
mokytoją, kuris sugrįžo po 
virš 3 metų ištarnavimo karo 
frontuose.

Ne tik choras, bet ir choro 
mokytoja Alma Kasmočiutė 
laukė, kad Jurgis kuo grei
čiausia paimtų choro mokini
mo darbą, tą darbą, kurį jis 
išvykdamas į kariuomenę pa
vedė jai išlaikyti iki jis sugrįš. 
Bet neapsivylė.

Alma Kasmočiutė pradėjo 
chorą vadovauti būdama apie 
14 metų amžiaus. Kas galėjo 
tikėtis, kad ji tokia jauna bū
dama, galės tokį sunkų dai
nų, muzikos darbą išlaikyti. 
Bet ji išlaikė chorą ir.sėkmin
gai jį vadovavo. Tai gabi mer
gaitė. Ji yra gera prakalbinin- 
•kė ir visi laukė nekantriai, ką 
ji pareikš šiuo momentu Pir
myn Chorui, čia jau susilaukus 
buvusio mokytojo Geo. Kaza
kevičiaus.

Ji ima balsą ir pareiškia, 
kad ji jau savo darbą atliko, 
kad nuo dabar turi vėl Kaza
kevičius vadovauti chorą.

Ima balsą Kazakevičius. Jis 
širdingai visus pasveikina už 
jam iškeltas sulauktuves. Jis 
ačiavo choro mokytojai Almai 
už choro vadovavimą ir prašė 
jos nepasitraukti nuo .choro. 
Abu jaunuoliai susikalbėjo ir 
pareiškė, kad abu bendrai 
darbuosis ir abu vadovaus cho-

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

Taip vakaras harmoningai 
pasibaigė su įanaujintu ūpu, 
kad sustiprinti ir išlaikyti cho
rą ant toliaus.

F. Klaston.

SO. BOSTON, MASS.
Vasario 3 d., 3 vai. dieną, 318 

Broadway, ALDLD 2 kp. rengia 
vakarėli. Čia pagerbsime naujai iš
rinktą 1946 m. valdybą. Bus geras 
kalbėtojas, drg. E. Blum, kuris kal
bės vėliausiais dienų klausimais; po 
to seks svarbios diskusijos dabarti
nės naminės kovos klausimais. 
Taipgi bus arbatos ir užkandžių, 
nes draugai prižadėjo atsinešti po 
pyragą. Tad kviečiame visus daly
vauti, susipažinti su taip svarbiais 
šių dienų klausimais ir tuom pačiu 
syk|u smagiai praleisti laiką. įžan
gos nebus. (25-26)

,buvo visiškai likviduotas inter
nacionalinis šios svarbios zo
nos režimas. Ji buvo įjungta 
tarnauti hitlerinei Vokietijai.

Sutriuškinus vokiškąjį fašiz
mą, Anglijos ir Francūzijos vy
riausybė nutarė liepos 3 dieną 
Paryžiuje sušaukti pasitarimą 
Tanžero klausimu kartu su 
JAV vyriausybe. Tačiau Tary
bų Sąjunga nebuvo pakviesta į 
šį pasitarimą, kas buvo aiškiai 
neteisinga. Tik atitinkamo de- 
maršo pasekmėje pasitarimas 
buvo atidėtas ir Tarybų Sąjun
ga buvo pakviesta jame daly
vauti. Tarybų Sąjungos atsto
vai dalyvavo Paryžiaus eksper
tų konferencijoje Tanžero klau
simu.

Pagal šios konferencijos pri
imtus nutarimus, Franko vy
riausybė privalo išvestį savo 
kariuomenės ir policijos jėgas 
•iš Tanžero zonos; zonoj turi 
būti atgaivinta tarptautinė ad
ministracija, remiantis 1923 
metų konvencija, ir TSRS ir 
JAV pakviestos dalyvauti zonos 
valdyme. Atstatomas Maroko 
sultano suverenumas Tanžere.

Šis režimas bus laikinis; po 
pusės metų didžiųjų valstybių 
atstovai turi susirinkti paruoš
ti naują statutą, atitinkantį pa
sikeitusias sąlygas.

Tanžero klausimo suregulia
vimas yra naujas vienybės di
džiųjų sąjunginių valstybių 
tarpe, sprendžiant pokarinio 
taikingo sutvarkymo proble
mas, patvirtinimas.

(Iš “T. L.”)

MONMOUTH 
SPORTSWEAR 

Reikalauja Tuojau 
OPERATORIŲ 

FINIŠERIŲ
Patyrusių. N uola tini u Darbas 

GERA ALGA 
LINCOLN STREET 
MIDDLETOWN, 
NEW JERSEY

Telefonas RED BANK 2850-M.

London, saus. 29. — Spė
jama, kad generaliu Jung
tinių TAutų sekretorium 
bus išrinktas Trygve Lie, 
Norvegijos užsienio reikalų 
ministeris. Sovietai siūlė į 
sekretorius Jugoslavijos de
legatų Stanjoe Simic arba 
Lenkijos delegatą Vincentą 
Rzymowskj. Amerikos ir 
Anglijos kandidatas buvo 
kanadietis Lester B. Pear
son .

FILE RAŠTININKĖS
Nuolat, Pastovus Darbas 

Puikiausia Proga 
ALGA PAGAL SUTARTĮ

Kreipkitės

ACCIDENT & CASUALTY 
INSURANCE CO. 
Ill JOHN ST.

6-TOS LUBOS 
NEW YORK CITY

KNYGŲ APDIRBIMO 
MERGINA 

prie sulyginimo
Gera Alga

EAGER & HART
163 FRONT ST., NEW YORK. N.‘ Y. 
TELEFONAS BOWLING GREEN 9-26M

(25)

ROBERT UPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

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)

Areštavo Kelis Plieno
• Streikierius

MERGINOS! MERGINOS!
Patyrimas nereikalingas 
Lengvas Statymo darbas 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA
TRIBORO ELECTRIC CORP. 

110 WATERBURY ST. 
(Kamp. Ten Eyck) 

BROOKLYN.

tų amžiaus, o seniausioji 
70 metų amžiaus. Vidutinio 
amžiaus, vaikinų ir merginų, 
buvo taip pat. Ačiū visiems, 
kurie laike bankieto - vakarie
nės kalbėdami linkėjot mums 
sveikatos ir laimės. Abelnai 
ačiū už linkėjimus visiems, 
kurie siuntė mums žodžiu lin
kėjimus.

Labai didelis širdingas ačiū 
bostoniečiui dainininkui Ignui 
Kubiliunui už dainas, kuriomis 
mumis ir mūsų svečius (nors 
ir pats Kubiliūnas buvo mūsų 
svečias) palinksmino savo dai
nelėmis. Taip pat ačiū • prof. 
Krienui už parašytas dėl mūsų 
pokilio eiles, kurias skaitė drg. 
Kubiliūnas. Gaila, kad pats 
prof. Krienas negalėjo daly
vauti.

Gerbiamos veiterkos vertos 
pagyrimo už tokį vikrų, malo
nų patarnavima svečiams, ir 
vvrai. kurie skubiai pristatinė
jo gėrimus prie baro. Ačiū la
bai daug, kaip merginoms, 
taip ir vyrams. Didelis širdin
gas ačiū mūsų giminaitėms 
Rentei niu k ėms už gėles, ku
rios mumis suteikė “corsage.”

Dabar ačiū visiems abelnai 
už atsilankymą ir ačiū visiems 
abelnai už taip brangią dova
ną. kuria jūs mumis apdova
nojote, kas mums pasiliks am
žinoj atmintyj. Dėkojame drg. 
Bill Žakevičiui, kad mus nu
vežė į pokilio vietą ir už tai, 
kad kuo daugiausia prisidėjo 
prie surengimo pares.
$25 Dėl Lietuvos Nukentėjusių 

Žmonių.
Mus draugai pagerbė su- 

ruošdami “parę.” Kuomi mes 
galime už tai draugams ir gi
minėms atsilyginti? Jiems nie
ko nestokuoja. Pasakėme ačiū 
ir manome, kad mūsų rengė
jai patenkinti bus. Bet žino
me, kad ten už jūrų marių, 
kur karas siautė, Lietuvoj, kad 
ten yra mūsų draugų, giminių 
ir pažįstamų, kuriuos karas 
nualino, kuriuos apiplėšė oku
pantai, rudieji naciai ir kad 
jis laukia mūsų paramos. Tad 
nusprendėm mudu užjūrio 
draugus paremti su dvidešimt 
penkiais doleriais. Mudu pra
gyvenome 25 metus poroje, tai 
nuo metų paskiriame po 1 dol. 
dėl Lietuvos žmonių. Prašome 
perduoti šį money orderį su
moje $25 LPTK. *

John ir Eva 
Rudmanai.

Jau ilgas laikas praėjo, bet 
neparašyta apie bankietą, ku
rį surengė keturios organizaci
jos bendrai 31 d. gruodžio, pa- 
sitikimui Naujų Metų, Kasmo- 
čiaus svetainėje.

Buvo geras bankietas-vaka- 
rienė su gėrimais ir gera muzi
ka. Publikos buvo daug. Visi 
buvo geram ūpe.

Nors rengėjai neskūpavo ge
rų valgių ir gėrimų, bet nuo 
parengimo liko, su virš 100 do
lerių pelno.

OPERATORES • 
Su Viena ir Dviem Adatom Masina 

Vaikučių Wash Suita. 
GERA ALGA.

L. & H.. 119 BLEECKER STREET, N.

Gaunamas Laisves Adm.
427 Lorimer Street

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- SIUVAMŲ 

MAŠINŲ 
OPERATORĖS

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

NUOLATINIS DARBAS
VAKACIJOS SU ALGA. 

VIENTIK DIENŲ DARBAS 
KREIPKITĖS

DU-RAY MILLS, INC. 
MICHELIN BLDG. 14

MILLTOWN. N J
(44)

Policija areštavo 6 pikie- 
tininkus prie Jones and 
Laughlin plieno korporaci
jos fabrikų.

Carnegie - Illinois plieno 
korporacija kreipėsi į teis
mą, kad išduotų indžionk- 
šiną - uždraudimą prieš mai
šinį pikietavimą tos korpo
racijos fabriko Homestea- 
de, Pa.

MERGINOS 
NUOLAT. LINKSMAS DARBAS. 

GERA ALGA. 
ALLEGHENY TISSUE CORPORATION • 
20 BROOKLYN AVENUE, BROOKLYN. 

(20

linio karo, kurio eigoje Francū- 
zija faktiškai gavo išimtines 
Tanžero valdymo teises. Tai su
kėlė Ispanijos ir Anglijos bukš- 
tavimus ir jos reikalavo sušauk
ti naują konferenciją tikslu at
statyti tarptautinį režimą Tan
žere. Tokia konferencija įvyko 
Paryžiuje 1923 metų gruodžio 
mėnesį. Tačiau joje dalyvavo 
tiktai trijų valstybių — Angli
jos, Francūzijos ir Ispanijos— 
atstovai. Buvo priimta konven
cija, pagal kurią 
priklausančia prie 
buvo paskelbtas 
tarptautine zona,
roko sultano suverenume. Zonos 
valdymas buvo pavestas tarp
tautiniam įstatymdavystės sur 
sirinkimui, skiriamam iš Fran
cūzijos, Anglijos, Ispanijos, 
Italijos, Belgijos, Olandijos ir 
Portugalijos atstovų. Tarybų 
Sąjunga, dalyvavusi visuose 
ankstyvesniuose tarptautiniuose 
susitarimuose dėl Tanžero ir 
gyvybiškai jais suinteresuota, 
nebuvo tuomet pakviesta svar
styti klausimo.

1940 metais birželio mėnesį 
hitlerinis bernas Franko pagro
bė Tanžerą neva “jo neutralu
mui apsaugoti,” o kiek vėliau, 
1942 metų gruodžio mėnesį, kai 
hitlerinė Vokietija buvo* savo 
pasisekimų zenite, Ispanija pa
skelbė Tanžero įjungimą į sa
vo valdomas žemes. Tuo būdu

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių 

Bulovą, Benrus, Gruen, Ldngines, 
Jules, Jurgensen. JK

(Informacija)
1945 m. rugpjūčio nuo 10 iki 

31 dienos Paryžiuje vyko ketu
rių sąjunginių kraštų—TSRS, 
JAV, Anglijos ir Francūzijos 
—ekspertų konferencija Tanže
ro klausimu. Pagal komunika
tą apie konferencijos darbo re
zultatus didžiųjų valstybių at
stovai pasiekė visiško sutari
mo klausimais, susijusiais su 
“atstatymu Tanžere tarptauti
nio režimo, 1940 metais pažeis
to vienašališkais Ispanijos 
veiksmais.”

Tanžeras — miestas ir uos
tas yra Maroko teritorijoje 
Gibraltaro sąsiaurio pietvaka
rinėje Afrikos- -kranto 1 dalyje. 
Drauge su priskirta prie jo va
dinamąją “tarptautine zona” 
jis užima 373 kvadratinius ki
lometrus. 1934 metų duomeni
mis, zonos gyventojų skaičių 
sudaro apie 60 tūkstančių žmo
nių, iš kurių % gyveno pačia
me mieste. Tanžero uostas ge
ležinkeliu sujungtas su šiaurės 
vakarų Afrikos transporto sis
tema ir yra vienas iš Afri
kos eksporto punktų. Tačiau 
dar didesnę reikšmę Tanžero 
uostas turi kaip vienas iš pa
saulinės laivininkystės centrų.

Dėl savo ekonominės ir stra
teginės, reikšmės, Tanžeras iš 
seniausių laikų buvo įnirtingos 
kovos tarp įvairių kraštų are
na. Nuo XVII amž. pabaigos 
jis buvo Maroko sultano suve
renume. Per paskutinę ketvirtį 
XIX amžiaus Tanžero klausi
mas tapo ypatingai aštrus ir 
buvo svarstomas eilėje tarp
tautinių konferencijų. ' 1880 
.metų birželio mėnesį Rusija, 
Anglija, Francūzija, JAV ir 
Ispanija sudarė traktatą Maro
ko klausimais. 1906 metais ba
landžio mėnesį Alžesirase įvy
ko 13 valstybių konferencija, 
priėmusi generalinį Tanžero 
režimo aktą. Tai buvo pirmasis 
juridinis dokumentas, nustatęs 
tarptautinį Tanžero statuto po
būdį ir apribojęs Maroko sul
tano teises.

Neužilgo prieš Alžesiraso kon
ferenciją vokiečių imperializ
mas pirmą kartą atvirai pa
reiškė pretenzijas Afrikoje. 
1905 metais kovo mėnesį impe
ratorius Vilhelmas II karo lai
vu atvyko į Tanžerą ir pasa
kė karingą įkalbą apie Vokieti
jos teises šioje zonoje. Kiek vė
liau, 1911 metais, šios preten
zijos įgavo dar aštresnę formą. 
Vokietijos vyriausybė pasiuntė 
į Maroko uostą Agadirą kano- 
nerinę valtį “Pantera,” neva 
vokiečių firmų Afrikoje intere
sams ginti. Agadiro' incidentas, 
istorijoj pavadintas “Panteros 
šuoliu,” vos nesukėlė Europos 
karo. Jo rezultate Vokietijos 
imperialistai mainais už Fran
cūzijos protektorato Maroko 
pripažinimą gavo valdyti dalį 
Fran. Kongo Centr. Afrikoje, 
bet buvo priversti laikinai atsi
sakyti nuo savųjų Tanžero pa
grobimo planų.

1906 metais įvestas režimas te Įvairaus 
išsilaikė iki pat pirmojo pašau

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE ELEKTRINE 
PAJĖGA SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
PRIE KORSETŲ IR GIRDLES

70c Į Valandą Minimum
Vakacijos Su Alga 

Visos Šventes su Alga
7-Va Valandos Viršlaikiai 

Laikas ir Pusė
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS UŽ 

DARBA NUO KAVALKŲ
MOŠŲ MERGINOS GALI UŽDIRB

TI IKI $66 Į SAVAITĘ.
ŠVIESI-SVARI-MODERNIN® 

DIRBTUVE
BENJAMIN & JOHNES, 

INC.
42 WARREN STREET 

NEWARK. N. J.

Padėka už Surengimą 
“Surprize Pares”

Pirmutinį širdingą ačiū ta
riame rengėjams, kurie suren
gė bankietą mus pagerbti mū
sų 25-kių metų vedybinio gy
venimo sukaktuvėse. Sumany
tojais parengimo pirmutiniai 
buvo draugai A. ir S. Mason, 
kurių rūpestingumu prisidėjo 
prie surengimo' pokilio drau
gės A. Miller, Aug. Rentelnie- 
nč ir F. Skoliunienė. Ąčįu 
jums, mūsų gerieji draugai, 
draugės ir giminės. (Aug. 
Rentelnienė mūsų giminaitė.)

Buvo mums iš tikrųjų surp- 
rizas, kuomet nusivežė mudu 
drg. S. Mason su Bill Žakevi
čium į Russian Center salę, 
sakydami, kad bus rusų kon
certas, kuomet mes įėjome į 
vidų, tai pamatėme didelę mi
nią savo gerų draugų ir gimi
nių, mūsų jau belaukiančių. 
Taip nustebome, nežinodami, 
nei kur mes, nei kas čia atsi
tiko. Rengėjai daug įdėjo dar
bo tokią puikią “parę” iškel
dami ir tiek daug draugų sve
čių sukviesdami. Gaspadinės 
tiek skanaus maisto paruošė ir 
dėl tiek daug svečių. Rodosi, 
buvo daugiau, kaip šimtas sve
čių mūsų draugų, kurie daly
vavo. Visi buvo mūsų labai ar
timi draugai, daug buvo net ir 
tokių mūsų draugų, su ku
riais draugaunam nuo pat vai
kystės dienų. Rengėjai sukvie- 

amžiaųs 1 svečių. 
Jauniausias buvo svečias 5 me-

____________________________________(30)
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New Yorko*
Medeiša Išėjo Tarnybon 

Kariuomenėje
Alfred Medeiša, sūnus Juo

zo ir Marijonos Medeišų, gy
venęs 22 Irving Ave., Ridge- 
woode, sausio 28-tą išėjo tar
nybon kariuomenėje. Greta tė
vų, pasilikusių namie, kitais 
artimiausiais Alfredui yra “se
nutė” (grandmother) K. Ber- 
notavičienė, taipgi dėdės, 
maspethietis Vincas Karlonas 
ir Ignas Karlonas, gyvenąs 
Tuckahoe, N. Y.

Jo giminės, o kartu ir mes, 
linkime Alfredui sėkmingai 
tarnauti ir laimingai sugrįžti.

Sudarytas Nepartinis
Streikams Remti 

Komitetas
New Yorke, viso miesto ska

le, susidariusi žymių ir atsto- 
vingų žmonių nepartinė gru
pė streikieriams remti, kaip 
skelbia dr. Frank Kingdon. 
Rūpinsis teikti pagalbą strei
kieriams ir jų šeimoms.

Grupės oficialis vardas — 
The New York Citizens 
ergency Committee to 
Strikers Families. Laikina 
tinė įsteigta 570 7th Avė.

Em- 
Aid 
raš-

Johannes Steel—Darbo 
Partijos Kandidatas 

Į Kongresą
Johannes Steel, paskilbęs 

progresyvis radijo komentato
rius ir autorius, nominuotas 
Darbo Partijos (American La- 

Mxbor Party) kandidatu specia
liuose kongresmano rinkimuo
se New Yorko 19-me kongrę- 
siniame distrikte.

• Jo kandidatūrą paskelbė 
Eugene P. Connolly, N. Y. 
apskrities D. Partijos sekreto
rius, tos partijos tikietų perei
tą rudenį išrinktas į Miesto 
Tarybą. Pirmiau buvusio iš- 
stątyto Ndthan Damroff kan
didatūra ištraukiama.

Prieš Steel lenktyniuos bu
vęs kongresmanu Arthur Kli
ne nuo demokratų ir William 
F. Shea nud' republikonų.

Apartmentų gaisre, New 
Yorke, pereitą sekmadienį 
vo 4 žmonės.

zu-

MIRĖ
am-Ruskes, 40 metų 

gyveno 40 McKibben 
Brooklyne, mirė sausio 
namuose, kur ir kūnas 

Laidotuvės įvyks

Ona
£/ žiaus,

■ Street,
27 d.,
pašarvotas.
sausio 30 d., šv. Jono kapinė- 

K se.
Velionė paliko nuliūdime 

k vJįrą Paul ir du posūnius, Wil
liam ir John Markowitz, dvi 
podukras Betty Sonnehfroh ir 
Anna Markowitz ir brolį 

į Frank Derenčiūnas.
Laidotuvių pareigomis rūpi

nasi graborius M. Bieliauskas- 
Ballas.

Iš Laisves ir Namo B-ves 
Suvažiavimų ir Bankieto

(Pabaiga)
Kalba kiti šėrininkai: Wm. 

Skuodis, Grikštas, Skairus, M. 
Stakovas, S. Meison, Jameson, 
J. Stasiukaitis, J. Vinikaitis, 
A. Galkus. Pasisakyta, jog 
Laisvės pakraipa yra gera, 
liaudiška. R. Mizara glaudžio
je diskusijų sutraukoje atsako 
į paklausimus dėl kai kurių 
kalbėjusių paduotų paklausi
mų ar kritikų, kurios liečia 
laikraštį.

Daug Pasveikinimų

Pranas Buknys skaito kelis 
stambiausius pasveikinimus ir 
praneša, kad visi tilps dienraš
tyje Laisvėje. Taipgi pranešė, 
jog greta pasveikinimų, dau
gelis priduoda pinigų jiems 
nupirkti Lietuviams Darbinin
kams Namo šėrus.

Adelė Pakalniškienė prane
šė, jog pavienių šėrininkų da
lyvauja 135, organizacijas at
stovauja 15, viso. 150 šėrinin
kų. Greta jų, kaip paprastai, 
buvo ir daug svečių.

J. Siurba, varde organiza
cinės komisijos, pasiūlo kandi
datais į Direktorių Tarybą vi
sus esamuosius 12 direktorių 
ir 4 alternatus, kaipo pavyz
dingai tarnavusius. Vienbal
siai užgirti. Direktoriais yra:

Domininkas M. šolomskas 
Antanas Balčiūnas 
Eva Mizarienė 
Jurgis Kuraitis 
Jurgis Waresonas 
Juozas Weiss 
Matas 
Petras 
Juozas 
Vincas
Jurgis Stasiukaitis 
Frank Reinhardt.
Direktorių pavaduotojais: 

Antanas Mureika, Valis Bun
kus, Pranas Lideikis, Mikas 
Stakovas.

Iš tolimesnių kolonijų bene 
gausiausia buvo atstovautas 
WTaterbury, Conn., dalyvavo 5 
šėrininkai. - ,< <

Suvažiavimą gausiai pasvei
kino J dalyviai-, ir negalėjusieji 
atvykti, pirm, užsibaigiant se
sijoms buvo gauta $1,036.80 
pasveikinimais. Suvažiavimas 
baigėsi 4 vai., smagioje nuo
taikoje. i ;

Liet. Darbininkų Namo 
Bendrovės Posėdis

Užsibaigus Laisvės suvažia
vimui, Matas Klimas, Liet. 
Darbininkams Namo Bendro
vės pirmininkas, pakvietė tos 
bendrovės šėrininkus tuojau 
pradėti pasitarimą namo rei
kalais. Vėliau, Klimui reikiant 
išeiti darban, pirmininkystė 
pavesta J. Kuraičiui, užrašams 
pakviestas J. Gužas.

Namo reikalus plačiau aiš
kino Vincas Čepulis ir Pranas 
Buknys. Buvo klausimų ir dis
kusijų.

Vyriausiais klausimais bu
vo: Jeigu įstaiga pastatyta 
korporacijos pamatais, balsas 
nuo šėrų skaičiaus, tai ar ne
susidarys pavojus įstaigai pa-

tekti į darbininkų priešų ran
kas? Dėl ko steigta ne koope
racija, bet korporacija? (Nie
kas neklausė, kiek dividendų 
gaus — ypatingi čia žmonės’)

Į tai buvo atsakyta, nuodug
niai išaiškinta. Tą patį, be 
abejo, sugrįžę šėrininkai ir de
legatai išaikins savo miestų ir 
draugijų žmonėms. Iš atsaky
mų visi įsitikinome, kad įstai
gai patekti priešų rankosna 
nėra jokios galimybės. Tik
riausia įsitikinom, kadangi tik 
įsitikinę žmonės galėjo išpirk
ti ant vietos Šerų už $2,125 ir 
pažadėti prie pirmos progos 
pirkti daugeriopai daugiau.

Diskusijose namo reikalų, 
pasiūlymuose, koks tas namas 
turėtų būti, dalyvavo S. Pet
kienė, V. Bunkus, Jameson, 
M. Klimas, P. Taras, J. Juš
ka, A. Balčiūnas, J. Purvėnas, 
Jul. Kalvaitis, J. Bernotą, F. 
Klaston, A. Galkus, 
t^s, J. Stankaitienė, 
lis, A. Venskunas, 
hardt, M. Stakovas, 
ra ir kai kurie kiti
pavardes teko nugirsti, nes tuo 
laiku jau buvo pradėję rinktis 
bankieto - baliaus svečiai, pra
sidėję šalutiniai pokalbiai).

Įdomu tas, kad veik vien
balsiai pasisakyta už statymą 
tokio namo, kuris suteiktų ne 
tiktai patogią, tinkamą patal
pą visų centralinei įstaigai -— 
dienraščiui Laisvdi ir prie jo 
dirbantiems, bet būtų atsakan
tis visiems centralinės įstaigos 
kultūros reikalams, moderniš
kas, kuriuo net užmiestietis 
galėtų pasididžiuoti.

Tik duokit 
namo 
pinigus 
mums,

Grikš-
Stane-

L Miza- 
(ne visų

Klimas ' 
Grabauskas
Kairys
Čepulis

Dorothy Lapikaitis 
Sugrįžo iš Svetur

——..-u—.

Leitenante Dorothy Lapikai
tis, duktė Charles ir Marijonos 
Lapikaičių, prieš porą savaičių 
parvyko iš užjūrio, šiuo tar
pu sugrįžo tik atostogoms, ga
vusi 51 dieną. Vieši' pas tėvus, 
157 McKinley Ave., Brookly
ne.

Darata Lapikaičiutė, iš pro
fesijos slaugė, tarnauja jau 3 
metai. Didelę dalį to laiko yra 
praleidusi veiklioje tarnyboje, 
užjūryje. Buvojusi Franci jos 
sostinėje Paryžiuje, Luxem- 
burge ir eilėje kitų1 Europos 
vietų. Teko daug pergyventi, 
daug matyti. Ypatingai pasi
baisėtinų vaizdų mačiusi pa
skirtyje gydyti, prižiūrėti iš
laisvintus iš nacių kankinimo 
ir mirties lagerių žmones.

Lapikaičiutė, beje, vienu 
kartu jau buvusi ir pati pri- 
skaityta prie mirusiųjų, kada 
laivas, ant kurio jinai radosi, 
buvo užkliuvęs kelyje, 6 die
nas pavėlavęs į portą ir pa
skaitytas žuvusiu.

Leitenantės tėvai yra Lais
vės skaitytojai ir rėmėjai de
mokratinių lietuvių judėjimo.

A. P.

RICHARD CONTE
vienas iš vaidylų dominuojan
čioje filmoje “A Walk In the 
Sun,” Victoria Teatre, Broad
way ir 46th St., New Yorke

Teatrininkų Susirinkimas
Sekmadienį, vasario 3 d., 10 

vai. ryto, Laisvės salėje, bus 
svarbus ir platus Liet. Liau
dies Teatro susirinkimas. Be 
kitko, bus aptarta veikalo 
“Nauja Vaga” (Pergalė) sce- 
non statymo reikalas.

Sekr.

635

Darbo Partija Ragino
Kongresmanus Veikti
Amerikos Darbo Partija 

New Yorke pradėjo veikti į 
valstijos kongresmanus su ra
ginimais paremti darbinin
kams naudingus ir kovoti prieš 
darbininkams žalingus bilius.

Laiške, kuris pasiųstas vi
siems 45-kiėms New Yorko 
valstijos kongresmanams ir 
abiem senatorrams, Wagneriui 
ir Mead, Darbo Partija pasiū
lė 12 punktų programą. Joje 
sužymėta 12 bilių, reikalau
jančių greičiausios Kongreso 
veiklos.

New Yorko valstijos kon
gresinės delegacijos 22 kon- 
gresmanai ir abu senatoriai 
buvo išrinkti su Darbo Parti
jos užgyrimu. Jeigu jie visi iš
girs Darbo Partijos balsą da
bar, kaip kad jį išgirdo ir iš
klausė rinkimuose, jeigu jie ne 
tik balsuos, bot ir pasidarbuos 
už darbininkams naudingus 
bilius, bus galima daug kas 
gero laimėti ir daug kas blo
go atmesti.

Ragino Veikti Prieš: *

Norton-Ellender 
k alau j antį
dienų atvėsti 
(cool-off) ;

May-Arends 
žiantį unijoms 
kai;

Hobbs priešdarbininkišką 
bilių.

Ragino Veikti Už:

Panaikinimą House Com
mittee to Investigate un-Am
erican Activities;

Palaikyti kainų kontrolę;
Tuojau priimti originalį 

Fair Employment bilių;
65 centų pėr valandą 

žiaūsios mokesties bilių;
Murray-Wagner-Dingell 

cionalės Sveikatos bilių;
Wagner-Ellender-Taft 

tais aprūpinimo bilių;
Palaikyti pastovų FEPC 

(Fair Employment Practice 
Committee), kurio pareiga yra 
nedaleisti diskriminacijos dar
buose ;

Kad Senatas užgintų Anti- 
Poll Tax bilių.

JEANNE CRAINE

viena iš aktorių filmoje “Leave 
Her To Heaven,” rodomoj 
Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th 
St., New Yorke.

Susiveda

rei-
30

Pinigų

Su gaspadinėmis dirbo: 
Vincas Baltrušaitis 
Jurgis Waresonas 
Alekas Velička.
Čia neįeina darbas direkto

rių pirmininko ir komisijos, 
kuri rūpinosi visu iš anksto 
priruošimu.

A

t. .DSinaatfc

bilių, 
darbininkams

streiko

Juozas šermukšnis, sūnus 
senų maspethiečių Vinco ir 
Onos, šermukšnių, Kastancijos 
Karlonienės giminaitis, pasi
ruošęs vedyboms. Santuoka 
įyyks šį šeštadienį, vasario 2- 
rą. Veda kitos tautos kilmės 
amerikietę. R.

pirm

bilių, 
veikti

draud- 
politiš-

DABAR RODOMA 
7fh Av». b tl. 42 A4ISTŠ.

Tai data minėtina su 
romansu ir muzika

mums būsimo 
vaizdą, o rūpesti apie 

užmirškite, palikite 
sakė šėrininkai savo

bendrovės valdybai, 
bus, kiek tik reikės.

Atrodo, kad taip ir bus. Ant 
rytojaus po suvažiavimo, ben
drovės knygvedė Sinkevičiūtė, 
sakoma, neturėjo laiko nieko 
kito rašyti. Prieš ją tik Šerai, 
šėrai — migla Šerų. Šerai po 
$25. Už šimtinę jau rašyti 4, 
už tūkstantinę 40. . .

Iš Smagaus Bankieto

Bankietas prasidėjo — tu
rėjo prasidėti — anksčiau, ne
gu skelbta. Jau prieš 6 valan
dą svečiai prie durų stovėjo 
eilių eilėmis, šėrininkai posė
džiaudami išalko. Vietiniai 
svečiai taipgi anksti suėjo, 
kad turėtų • laiko susieiti su 
svečiais iš toliau, pasilinks
minti ir laiku sugrįžti namo 
prieš darbo dieną. Gaspadinės, 
turėdamos valgį gatavą, tuo
jau ir sodino prie stalų. Atė
jusiems 6 vai. teko laukti an
trųjų stalų, apie 7:30. Skanių 
valgių dar . išteko ir antrie
siems. Rodos, niekas nesiskun
dė stoka, nebent būtų buvęs 
labai nedrąsus paprašyti to, 
kas toliau ant stalo padėta.

Daug Gražaus Jaunimo
Didžiajame ballruimyje šį 

kartą senimą jau viršijo jauni
mas. Tai ženklas, kad jau 
daug mūsų jaunimo sugrįžo iš 
karų ir iš svetimų kraštų. Di
džiuma ir senimo šiandien 
linksmi. Tačiau sutikau keletą 
liūdnų motinų ir tėvų. Jų vai
kai vis dar užjūriuose, jie ilgai 
negavę žinių. Juos tebeslegia 
rūpesčiai. Bet jie čia atėjo pa
remti Laisvę, kuri padeda ko
voti už atitarnavusių kariškių 
parvežimą tuojau, už taiką 
pasaulyje.

Šokiams gyvai grojo Anta
no Pavidžio orkestrą.

Daug Dirbo Suruošime 
Bankieto

Bankiečo gaspadinėmis 
bo:

Josephine Augutienė
Anelė Kanopienė 
Mary Wilson 
Ona

V eiteriai-V eiterkos
Veiteriams (kuriais didžiu

moje buvo jaunuoliai choris
tai) irgi prisiėjo ilgai ir sun
kiai padirbėti, kol aptarnavo 
dvejus stalus. O tik išvakarėse 
choristai buvo vaidinę-dainavę 
Newarke, chorui ten persta
tant operetę “Kada Kaimas 
Nemiega.” Jų ištesėjimas 
abiem sunkiom pasižadetom 
pareigom pagrečiui rodo jų 
gražų ryžtingumą. Dirbo:

Veiteriai
Petras Velyk is 
Jonas Prankaitis 
Pranas Pakalniškis 
Albinas žvirblis 
Edvardas Griaunąs 
Bob Taylor 
Antanas Poškus 
Walter Mikelėnas 
Albert Augulis 
Povilas Venta 
P. šolomskas 
Kazys Yuknis.

Veiterkos
Gladys Vinikaitis
Frances Mažilis
Sylvia Pužauskaitė
Lillian Bredes
Eleanor Bredes,
Alice Stasiūnas.
Nelė Ventienė.
Florence Kazakevičiūtė.
Hostess:
Eva Mizarienė.
Nastė Buknienė.
Bartenderiai:
Petras Babarskas 
Juozas Kairys.
Prie tikietų ir kitų darbų:
Frank Reinhardt
Antanas Balčiūnas
Vincas Čepulis
Matas Klimas
Valis Bunkus
Kazys Balčiūnas
Jurgis Stasiukaitis
Jurgis Kuraitis.

clir-

Depsienė.

! Laisvės Administracija ir 
visas štabas esame dėkingi vi
siems dirbusiems, prisidėju- 
siems dovanomis, įsigijusiems 
šėrus ir atsilankiusiems. Dėko
jame visiems už gražią talką 
visame.

Pasveikinimai, kurie dar ne
tilpo Laisvėje, tilps prie pirmos 
progos, kituose ‘ numeriuose. 
Taipgi, jei kas iš dirbusių ar 
aukojusių būtumėt praleisti, 
neabejokite apie tai pranešti, 
bus atitaisyta.

ma-

Na-

Ona Cibulskienė, Maspetho 
LDS 14 ir LLD 138-tos kuopų 
narė, pastaruoju laiku gana 
smarkiai serganti. Tai dėl to 
jos nematėme Laisvės suvažia
vime nei bankiete, kur Cibuls- 
kiai visada būdavo. Jiedu, be
je, yra daug pasidarbavę Lais
vei ir organizacijoms tais lai
kais, kada spėkos leidžia. Or
ganizaciniai ir visi draugai 
linki jai greit pasveikti.

Cibulskienė randasi namie, 
131r St. Marks Ave., brookly
ne. V. K.

Pintinei su rožėmis ir ka-\ 
čiukais sužymėti ant audeklo 
formoje 635 motyvas yra 
15X20 dydžio. Aiškinimas siu
vinėjimo ir spalvų, suderinimo 
—angliškai.

Užsakymą (su numeriu ir 
15 centų) siųskite: Mary Sin
eus, 427 Lorimer St., Brook
lyn 6, N. Y.

RANDAVOJIMAI

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

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

JONAS STOKES <
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenųiore 5-6191

A CHARLES 
up-to-date 

barber shop
ANTANAS LEIMONAS, ’ 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Lietuvių porai, su vienu vaikeliu, 
reikalinga kambarių. Jeigu kas nors 
išnuomuoja kambarius, prašome 
pranešti čia paduotu antrašu, už ką 
būsime labai dėkingi.

H. F., 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. . (25-27)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill su 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)

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

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

TT , ■. j 9—12 ryteValandos: J x_ 8vįkare
Penktadieniais Uždaryta

1 Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

Joseph Garszva
I

Undertaker & Embalmer

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 7-449*9

> 4

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chaš. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrieon ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ) o A o v 
Trečiadieniais > į£• JJ* 
Penktadieniais 1 b

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

8 “ RESTAURANT
1 STANT.FV RTTTRTtNIASSTANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE •
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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




