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NACIAI NUMARINO 
200,000 PRANCŪZŲ

ir Washingtone 
kad Krymo 

buvo susitarta 
kad Sovietų Są-

Chinija gavo iš Amerikos ir 
Anglijos 21-ną karo laivą. 
Tarpe tų karo laivų yra 1 
kruizeris 7,000 tonų įtalpos, 2 
submarinai, o kiti mažesni.

Amerikiečiai mokina Chini- 
jai laivyno oficierius, koman- 
dierius ir jūreivius.

Taigi, jau 
pripažįstama, 
Konferencijoj 
ne tik dėl to,
junga ateis Amerikai į pagal
bą kare prieš Japonijos impe
rialistus, bet, kad Sovietų Są
junga ir atsiims nuo Japonijos 
pietų Sachaliną ir Kurilų sa
las.

Chungkinge, Chinijoj, virš 
7,000 studentų demonstravo, 
pasmerkdami Britaniją ir rei
kalaudami, kad ji atiduotų 
Chinijai Hong Kongo prie
plauką.

Francijoj susidarė naujas:

Bombay mieste, Indijoj, bri
tai šaudė į demonstrantus. 
Užmušė 25 žmones ir apie 600 
sužeidė. Demonstrantai šaukė: 
“Šalin britai!” “Šalin prie
spauda!” Britai juos apšaukė 
“japonų šalininkais.”

Bet kaipgi tada, kad 
armija išvien su japonų 
rialistų armija kariavo
Indo-Chinijos žmones ir ka
riauna prieš Indonezijos liau
dį! Nejaugi tokis britų impe
rialistų elgėsis nėra artimesnis 
susirišimas su japonais, negu 
tų, kurie nori savo šalies lais
vės ?.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Į pietinę Korėją atvyko 
liaudies didvyris komunistas 
Kim II Sung. Jis per penkio
lika metų vadovavo partiza
nų judėjimui šiaurinėj Korė
joj prieš Japonijos imperialis
tus.

Kim II Sung dabartiniu lai
ku yra komunistų vadas šiau
rinėj dalyj Korėjos, kuri yra 
okupuota Raudonosios Armi
jos. Pietinės Korėjos liaudis 
ji pasitiko entuziastiškai.
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NAUJAS AMERIKOS LIETUVIU RŪBU SIUNTINYS VILNIUJ
PENNSYLVANIA VETERANU DELE

GATAI IŠKOVOJO BEDARBIŠKAS 
PENSIJAS SAU LAIKE STREIKO

90,000 Svarų Rūbų 
Atsiųsta į Vilnių

Penu. Gubernatorius Buvo Atsisakęs Kalbėtis su Vetera
nais, bet Turėjo Patenkint jy Reikalavimą

ministerių sąstatas, į kurį dau-1 Harrisburg Pa _  600
giau įeina komunistų, kaip bu-į atmaršavę į Penn-
vusiame. Amerikoj reakciniu-j . ...
kai jau šaukia, kad “Franci- ■ sylvanijos valstijos sostinę 
ja virsta raudona.” Harrisburgą, laimėjo ne-

Francijos liaudis turi revo-įdarbo pensijas streikuojan- 
liucinių tradicijų. 1789 metais' 
ji nuvertė monarchiją ir stojo i 
kovon prieš baisią karalių in- j 
tervenciją.

1871 metais Paryžiaus liau
dis paskelbė Paryžiaus Komu
ną, kuri gyvavo per šešias sa
vaites. Paryžiaus Komuna bu
vo pirmas darbo liaudies ban
dymas laisvai be ponų gyven
ti.

Rusijos revoliucija daug pa
simokė iš Didžiosios Revoliuci
jos Francijoj ir iš Paryžiaus 
Komunos. Nieko nebus nuosta
baus, jei Francijos liaudis pa
simokys iš Rusijos proletarinės 
revoliucijos ir tarybinės tvar 
kos.

tiems veteranams, lygiai su 
i kitais streikieriais. Ši vete
ranų delegacija atvyko pra
eitą ketvirtadienį. Republi- 
konas gubernatorius Ed. H. 
Martin, buvęs armijos ge
nerolas, tada nesileido ve
teranų į akis. Per savo se-

kretorių jis pranešė vetera
nams, kad valstijos seime
lis turįs pirma nutarti, tik 
tuomet, girdi, būtų galima 
nedarbo pensijas mokėti 
streikuojantiem veteranam.

Tačiaus g u b e r n atorius 
jautėsi priverstas patenkint 
veteranų reikalavimą ir, 
dviem dienom praėjus, išlei
do įsakymą mokėti nedar
bo pensijas veteranam 
streikieriam.

Antanas Bimba sausio 29 d. iš Vilniaus telegrafavo 
Lietuvai Pagalbos Komitetui Brooklyne, N. Y., apie 
gautą naują didelį drabužių siuntinį iš Amerikos lietu
vių. Drg. Biųibos kablegrama sako:

Sausio 24 d. buvo atgabenta į Vilnių 148 didžiuliai 
pundai (belos) rūbų nuo Amerikos lietuvių, šis drabu
žių siuntinys sveria arti 90 tūkstančių svarų.

Aš pats padėjau iškrauti tą siuntinį iš traukinio. 
Tikimės neužilgo daugiau gauti.

Jūsų pagalba drabužiais ir avalais yra labai bran
ginama šaltame Lietuvos ore.

Antanas Bimba.

ĮNEŠTAS INDŽIONKŠINU
BILIUS PRIEŠ STREIKUS

Kongreso Reakcininkai GRAIKU VALDŽIA IŠ- 
Nutarė Uždaryt Valdi- METĖ PAŽANGESNI

Washington. — Republi-!
ikonai ir reakciniai demo-įkų premjero Th. Sbfulio 
kratai kongresmanai iš pie
tinių valstijų 263 balsais 
prieš 113 atmetė prez. Tru
mano reikalavimą palaikyti 
federalės valdžios darbo 
biurus iki 1947 m. birželio 
30 dienos. Tie biurai nemo
kamai patarnauja darbo 
jieškantiems žmonėms. Pie
tiniai demokratai, susibūrę 
su republikonais, nutarė at
imti iš federalės valdžios ži
nybos tuos biurus ir “su
grąžinti juos valstijoms” ne 
'vėliau, kaip birželio 30 šie- 
imet.

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Fran
cis Case įnešė sumanymą 
išleist įstatymą, pagal ku
rį federaliai teismai galėtų 
išduot indžionkšinus-draus- 
mes prieš gręsiančius strei
kus. Tą įnešimą tuojau pa
rėmė reakciniai demokratai 
kongresmanai iš pietinių 
valstijų

NUMATO TAIKA PLIENO PRAMON 
FABRIKANTAI REIKALAUJA PAK

PLIENO KAINA $6.25 TONUI
Valdžia Sutiko $4 Pabrangini Toną Plieno; Kompanijos 

ko, to Negana, jei Algos Pakeliamos 18 ir Pusę Centų

Vokietijoj už šimtus milio- 
nų dolerių guli ir pūsta Ame
rikos karinių įrengimų, kaip 
tai: sunkvežimių, traktorių, 
ir daugybė kitų dalykų, kurie 
buvo nuvežti armijos aptarna
vimui.

Europos žmonėms tie daly
kai reikalingi, bet jų šalys su
griautos, nuvargintos, taip, 
kad nei viena nenori brangiai 
už juos mokėti, o Amerika ne
nori pigiai atiduoti.

Prez. Gouin Prižada 
Sutartinę su Sovie

tais ir Anglija

valdžia pavarė savo užsie
nio reikalų ministerį J. So- 
fionopulą, buvusį vyriausią 
Graikijos delegatą /visuoti
name Jungtinių Tautų su
sirinkime Londone. Sofio- 
nopulos išmestas už tai, kad 
jis atsisakė priešintis So
vietų skundui prieš Angli
ją. Sovietai skundė Angliją 
Saugumo Tarybai už tai, 
kad anglų karinės jėgos ki
šasi j vidujinius Graikijos 
reikalus.
• Premjeras Sofulis pasky
rė vidaus reikalų ministerį 
Konstantiną Rendis’ą kaip 
vyriausią graikų atstovą 
Jungtinių Tautų susirinki
me. Rendis sutiko pasakoti, 
kad Anglija, girdi, nesikiša 
į Graikijos reikalus.

valstijų — Howard W. 
Smith, E. E. Cox ir kiti. 
Jie ragina šį sumanymą ne
gaišuojant priimti, vietoj 
prezidento - Trumano pasiū
lymo, reikalaujančio tyrinė
ti faktus ir taip šaldyti nu
matomus streikus bent per 
30 dienų.

Case’o įnešimas, parašy-

tas republikonų partijos va
dų, be kitko, sako: Už pen
kių dienų pirm planuojamo' 
streiko turi būti pranešta 
tam tikrai valdinei komisi
jai, sudarytai iš samdytojų, 
darbininkų ir trijų valdžios 
atstovų. Paskui reikėtų 30 
dienų laukti iki bandymo 
streiką skelbti. Jeigu tuo 
tarpu nepavyktų sutaikyt 
fabrikantus su darbinin
kais, tai komisijos pirmi
ninkas galėtų, išgaut federa- 
lio teismo indžionkšiną, ku
ris uždraustų streikuoti 
bent per 30 dienų. Ta komi
sija nesikištų į streikus 
įmonėse, samdančiose ma
žiau kaip 50 darbininkų.

Washington, saus. 30. —.pareiškė, kad reikią 
Kartojasi pranešimai, kad 
šiomis dienomis plieno kom
panijos susitars su CIO uni
ja dėl algų priedo. Prezid. 
Trumanas ragino fabrikan
tus pridėti darbininkams po 
pusdevyniolikto cento per 
valandą. Už tai valdžia su
tiko leist $4 pakelt plieno 
kainą tonui.

United States Plieno kor
poracijos- direktorių pirmi
ninkas I. S. Olds antradienį

brangint plieną $6.25 tonu 
jeigu norima duoti tokį’ 
priedą darbininkams. Pra
nešimas iš Washingtono, 
šiuos žodžius berašant, sa
ko, jog valdžia tarė jau pa
skutinį žodį, kas liečia plie
no kainos pakėlimą. Ar tas 
žodis reiškia $4 ar daugiau 
dar nežinia.

Tuo tarpu tebestręikuoja 
750,000 plieno darbininkų.

27 KONGRESO NA
RIAI PAREMIA 

ELEKTRININKUS

Republikonu-Pietiniy 
Demokratų Sąmokslas j 
Prieš Teisingą Samdą

Norvegų Ministeris 
Skiriamas Jungtinių 
Tautų Sekretorium

Chinijos Komunistai 
Remia Demokratinę 

Konstituciją

Turkijos fašistai — valdi
ninkai Istanbulo mieste, gruo
džio 4 dieną, 1945 metais, 
buvo suruošę pogromus. Jie 
puolė demokratus ir daužė de
mokratinius laikraščius. Kartu 
tai buvo išstojimas ir prieš So
vietų Sąjungą.

Kada Sovietų Sąjunga už
protestavo, tai turkų valdžia

Paryžius. — Laikinasis 
Franci jos prezidentas Felix 
Gouin pareiškė steigiama
jam seimui saus. 29 d., kad 
jo valdžia artimai bendra
darbiaus su Sovietų Sąjun
ga ir Anglija. Jis džiaugėsi, 
prisimindamas, jog panau
jinta sąjunginė Franci jos 
sutartis su Sovietų Respub
lika. Prez. Gouin išreiškė 
viltį, kad gal bus padaryta 
bendra politinė Franci j os- 
Sovietų - Anglijos sutartis.

Jis taip pat sakė, jog 
Franci ja sieks vis glaudes
nio bendradarbiavimo su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Gouin, tarp kitko, pagei
davo demokratinės respub
likos sugrąžinimo Ispanijai.

Norima, kad Iranas 
Tartysi su Sovietais

London, saus. 30. — Tre
čiadienį buvo skirta Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bai svarstyti Irano skundą 
prieš tariamą Sovietų kiši-, 
mąsi į vidujinius Irano rei
kalus, ypač, girdi, į šiauri
nę Irano provinciją Azer
baidžaną. Bet pranešama, 
jog daugelis Saugumo Ta
rybos narių pageidauja, kad 
Iranas per tiesiogines dery
bas su Sovietais išspręstų 
tą ginčą. Sovietai sutinką 
ištraukt savo kariuomenę iš 
Irano iki kovo 2, kaip kad 
andai sutarta.

London.— Jungtinių Tau
tų Saugumo taryba vien
balsiai pasiūlė užsieninį 
Norvegijos ministerį Tryg- 
ve Lie kaip generalį Jungt. 
Tautų* Organizacijos sekre
torių. Neabejojama, kad vi
suotinas Jungtinių Tautų 
susirinkimas užgirs Lie. So
vietų delegatai stipriai jį 
rėmė.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos delegatai piršo Leste- 
rį Pearsoną, Kanados am
basadorių Washingtone, į 
generalius Jungtinių Tau
tų sekretorius. Sovietų at
stovai pareiškė, jog jie at- 
mes-vetuos Pearsoną. Tuo
met anglai ir amerikonai 
sutiko balsuot už norvegų 
ministerį Lie į tą vietą.

Yenan, Chinija. — Politi
nė visų partijų konferenci
ja Chungkinge paskirs 35- 
kių asmenų komisiją Chini- 
jos konstitucijai taisyti. Ta 
komisija, suprantama, už
girs sekamus pataisymus, 
kuriuos remia chinų komu
nistai :

Pilnos pilietinės laisvės 
žmonėms; renkamas sei
mas; provincijų savivaldy
bė, panaši kaip anjerikinių 
valstijų; krašto gynimo ko
mitetas iš visų partijų at
stovų; jis perorganizuos ka
rines jėgas į vieną naują 
tautinę armiją.

Konstitucijos pataisymus 
tvirtins tautos seimas gegu
žėje keturiais penktadaliais 
balsu.

Washington. — 21 kon
gresmanas ir 6 senatoriai 
pasirašė pareiškimą, pa
remdami 200,000 CIO .dar
bininkų, streiką prieš ‘elek
trinių įrankių kompanijas.jnym^, kuris reikalauja pa- 
Tie kongreso nariai atran
da, jog kompanijos gali ir 
turi į v y k d yti pamatinį 
streikierių reikalavimą — 
pridėti po 25 centus algos 
valandai. Tarp pasirašiusių 
senatorių yra Harley Kil
gore, James Mead, trys kiti 
demokratai ir progresistas 
sen. LaFollette.

Po pareiškimu padėjo sa
vo parašus kongresmanai 
Adolph J. Sabath, Emma
nuel Celler, Helena G. 
Douglas, Thomas J. Lane ir 
kt.

Jie sako, priedas elektri- 
ninkams būtų geras daik
tas visai šaliai.

Washington. — Atžaga
reiviai demokratai ir repub- 
likonai senatoriai po 
valandas per dieną rėkauji 
prieš prez. Trumano s

laikyti teisingo samdy 
įstatymą, neskirstant dar
bininkų pagal religiją, tau
tybę ar spalvą. Taip jie 
trukšmauja jau 10 dienų. 
Fašistuojąs sen. Bilbo ir pa
našūs politikieriai priešina
si bet kokiam jų “diskusi
jų” apribojimui. Jie pasine
šę kad ir 9 mėnesius taip 
“diskusuoti.”

Rooseveltas Sutiko 
Pervest Sovietam 

Kurilų Salas
Gen. Motors Pradėjo 

Derybas su Unija

Reikalauja Pensijų 
Mass. Streikieriam

Mirė Hopkins, Prez. 
Roosevelto Draugas

Detroit, saus. 30. — Ge
neral Motors automobilių 
korporacijos pirmininkas C. 
E. Wilsonas dar pirmą kar
tą suėjo į tiesiogines dery
bas su CIO unijos pirminin
ku R. J. Thomasu. Dery
bom tarpininkauja James 
Dewey, Washingtono val
džios atstovas. Unija iki 
šiol reikalavo pusdvidešim- 
to cento priedo 'darbinin
kam per valandą. Gen. Mo
tors pirmiau siūlė pusketu- 
riolikto cento.

Washington.—Prez. Roo- 
seveltas ir Anglijos premje
ras Churchillas Jaltos-Kry- 
mo konferencijoj su Stalinu 
1945 m. vasaryje pripažino 
Sovietam Kurilų salas, pieti
nę Sachalino salos pusę ir 
vieną saliukę arti Sachali
no, kaip pranešė Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes sausio 29 d. Jaltos kon 
ferencijoj Sovietai pasiža
dėjo pulti Japoniją po 90 
dienų, priminė Byrnes.

Kurilai yra 47 saliukės, 
3,944 ketvirtainių mylių 
ploto, tarp šiaurinės Japo 
nijos ir sovietinio Kamčat- 
kos pussalio.

sakė, kad ji “nieko bendro ne
turėjo su tais pogromais.” Bet 
dabar turkų valdžia nuteisė 
demokratinio dienraščio 
“Tan” redaktorius. Gi dien
raštį “Tan” fašistai buvo už
puolę. čia jau aiškiai pasiro
do, kad pogromščikai ir da
bartinė turkų valdžia turi ben
drą ryšį — vieni draskė ir 
daužė dienraščio namą, kiti 
redaktorius į kalėjimą pasiun
tė.

SEIMO PASITIKĖJIMAS 
FRANC. PREZIDENTUI

Paryžius. — Franci jos 
seimas 514 balsų prieš 51 
pareiškė pasitikėjimą pre
zidento Gouin’o politikai; 
balsavo po to, kai preziden
tas išdėstė ekonominius val
džios planus.

Boston
valstijos CIO unijos sudarė 
bendrą streikų komitetą. 
Šis komitetas tuojau pradė
jo kampaniją, kad priverstų 
valstijos valdžią mokėti ne
darbo pensijas streikuojan- 
tiem darbininkam.

New York. — Ligoninėje 
mirė Harry Lloyd Hopkins, 
55 metų amžiaus. Jis buvo 
artimiausias velionio prezi
dento Roosevelto draugas, ir 
politinis patarėjas. Už tai 
Rioosevelto priešai įkandžiąi 
puldavo Hopkinsą.

ORAS.— 
šalčiau.

Būsią lietaus ir

Jankių komandieriai gi
ria vyriausius vokiečių va
dus amerikonų užimtoje 
Vokietijos dalyje.

Tokio. — Daugiau japonų 
laikraščių pradeda pritarti 
komunistams ir socialis
tams.

ISPANIJOS PREKYBOS SU
TARTIS SU ŠVEDAIS Nurnberg, Vokietija.

_____ Francūzas prokuroras Du
Madrid. — Ispanijos fa- Bost teisme prieš vokiečius 

šistų valdžia padarė plačią karinius kriminalistus pra- 
prekybos sutartį'su švedi- nešė, kad naciai suvarė į 
ja. Ispanija gaus mašinų iš ik o n c e n tracijos stovyklas 
Švedijos, o Švedija—vaisių 250,000 francūzų, ir tik 5,- 
ir kitų lauko ūkio produktų 
iš Ispanijos.

Per naujas ablavas 
lestinoj anglai, suėmė 
tūkstančius žydų.

Pa- 
dar

000 jų sugrįžo į Franciją. 
Kiti badu numarinti arba 
užkankipti.

Daugiau žinių penktame 
puslapyje. x
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Sovietų Sąjungos skundo prieš laikymą 
Anglijos armijos Graikijoj ir stovėjimą 
reakcijos pusėj.

bendradarbiavimo reikšmės 
Be to, karo nuteriotų kraš
tų vaikučiams pagalbos su-

nas nesistengė ginčą išrišti 
tų Sąjunga. Iš to yra aišku, 
norėjo klausimą išrišti, bet

nas.
Bridgeport, Conn.“ALDLD 63 kp. sveikina O. gauti ir perduoti dienraščio 

administracijai. Didžiai dėko
jame už viską.

i Sovie 
kad ne 

orėjo jį iš-

Ketvirladien., Sausio 3f, 1948

LAISVE Dr. Gavrilovičius GražiaiSveikinimai L Šerininky Suvažiavimuikelti tarptautinėj organizacijoj, kad to 
pagalba suteikti visiems taikos priešams
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Jžanga Kasdien 
tik 35 centai
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SUBSCRIPTION RATES: 
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Brooklyn, N. Y., per year ............
Brooklyn, N. Y., six months 
Canada and Brazil, per year____
Canada and Brazil, six months — 
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Foreign countries, six months__
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Editor Roy Mizara
President Jos. Weiss

_ $6.50
$3.50

... $7.00
~ $3.75
- $7.00
._ $3.75

$8.00
- $4.00

progos reKti pries sovietų sąjungą.
Bet britai imperialistai patys tame 

degute išsivoliojo iki ausų. Jie šaukia 
(per savo agentus) prieš Raudonosios 
Armijos buvimą Irane, prieš tai, kad ta 
armija neleido Irano reakcininkams 
kraujuose paskandinti Azerbaidžano de
mokratinio liaudies judėjimo! Betgi Ira
ne yra Anglijos armija ir britų ginkluo
ti agentai veržiasi į Iraną iš Irako. Ko
dėl Hakimi ir Taqizader tyli? Kodėl jie 
neduoda skundo prieš Britaniją?

Iškeltas Irano klausimas atvedė prie 
to, kad paduota skundai prieš Anglijos 
armijų laikymą Graikijoj, Syrijoj, Laba- 
none, Indonezijoj. Kyla protestai Egipte 
ir kitur. Palestinoj eina naminis karas. 
Visa tai parodo tikrą britų imperialistų 
veidą.

Persiškas K ar pet as ir Angliškas 
Degutas

Persija (Iranas) buvo pagarsėjus kar- 
petais. Dabar Britanijos imperialistai 
nori Iraną išgarsyti skundais, kad drab
styti purvais į veidą Sovietų Sąjungai, 
tai šaliai, kuri išgelbėjo pasaulį nuo bai
saus hitlerinio teroro, kuri išgelbėjo ir 
Anglijos liaudį nuo nacių vergijos!

Bet ši britų imperialistų taktika ir jų 
nedėkingumas nėra naujiena. Pirm pra
džios Antro Pasaulinio Karo jie viską 
darė, kad nukreipus Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos smūgius prieš Sovietų Są
jungą. 1939^-1940 m. jie aklai sekė Hitle
rio provokacijas, patys ruošdami puoli
mą ant Sovietų Sąjungos, neva ginant 
“mažąją Finliandiją.“ San Francisko 
Konferencijoj jie virė smalą prieš. Tary
bų Sąjungą Lenkijos klausimu ir rėmė 
įsileidimą Argentinos fašistų. Dabar jie 
suorganizavo savo kolonijų — Australi
jos, Naujos Zelandijos ir pusiau koloni
jų — Egipto ir kitų atstovus ardyti 
Jungtinių Tautų Organizaciją, drabstyti 
degutu Tarybų Sąjungai į veidą.

Mr. Max Lerner rašo, kad “Irano 
skundas prieš Sovietų Sąjungą, tai yra 
tik Britanijos imperialistų maska.” Mr. 
M. Howard rašo: “Irano skundas yra 
niekas daugiau, kąip Britanijos imperia
listų aliejaus ir kolonijų paveirgimo po
litika.” Ji skundą davė per “jai aklai tar
naujančius Irano viršininkus.” Fr. John 
Chabot Smith rašo New Yorko Herald 
Tribune: “Britanija jokiame atsitikime 
nesutiks, kad nauja Irano valdžia pada
rytų nusileidimų Sovietų Sąjungai... 
Britanija bijo, kad Iranas ir Sovietų Są
junga nesusitartų.”

Aišku, kad Irano skundas, tai yra 
anglų imperialistilž 
daro? Todėl, kad jie 
pagalba, šaukdami už “Irano nepriklau
somybę,“ rėkdami, kad “Sovietai kišasi į 
Irano vidaus reikalus,“ galės sukelti tam 
tikrą Šurną prieš darbo žmonių socialisti
nę valstybę, kuri sunkioj kovoj prieš 
hitlerizmą ir fašizmą užsitarnavo pasau
lio pagarbą.

Britai žino, kad Sovietų Sąjunga nie
kur nesiveržia, jokios šalies neužpuola, 
jokių žibalo versmių nenori paveržti, nes 
ten nėra tokių kapitalistų, torių ir “so
cialistų,“ kurie iš privatinio biznio daro 
pelną. Britų tikslas yra kurstyti žmo
nes prieš Sovietų Sąjungą, nes tarybinė 
tvarka patinka milionams kolonijų ver
gų, ji juos vilioja ir akstiną į kovą. Bri
tai nori sudaryti sąlygas Jungtinių Tau
tų Organizacijoj, nepaisydami pačios or
ganizacijos, kad Sovietų Sąjunga pirmo
ji panaudotų savo vetavimo (veto) teisę 
prieš Jungtinių Tautų Organizacijos 
Saugumo Komiteto tarimą. Tada britų 
kolonijų ir pusiau kolonijų atstovai dar 
daugiau rėktų prieš vetavimo teisę.

Bet persiškas karpetas smunka iš po 
Anglijos imperialistų kojų ! Irane jau su
griuvo britų agento Ebrahim Hakimi 
valdžia. Jungtinių Tautų Organizacijoj 
atstovas Sovietų Sąjungos, Višinskis, 
pareiškė: “šis skundas yra tos valdžios, 
Kurios jau nėra.“ Nauja Irano valdžia 
įsakė savo atstovams tartis su Sovietų 
Sąjunga, bet britai tą įsakymą suvėlavo 
arba susitarę su Irano ambasadorium 
Anglijoj' Taqizader paslėpė ir vis vien 
skundą varo pirmyn.

Pagal Jungtinių Tautų Organizacijos 
taisykles, tai ginčą pirmiausiai turi riš- j • _ _ v • w • • v • • v f v t y

Sugrįžo “Sūnus Paklydėlis”
Mr. John Lewis pastangomis grąžinta 

United Mine Workers unija į Ameri
kos Darbo Federaciją, Kaip žinome, 
prieš kelis metus mainierių unija buvo 
išstojusi iš federacijos ir aktyviai daly
vavo organizavime industrinių CIO uni
jų. Patsai John Lewis visur įrodinėjo, 
kad ADF forma netinkanti darbininkų 
organizacijai, kad padalinimas vienos 
industrijos darbininkų į daugelį atskirų 
unijų( — kliudo jų kovai už geresnį gy
venimą.

Vėliau Mr. Lewis skandališkai išstojo 
iš CIO unijų, Tūlą laiką laikė mainierių 
uniją “nepriklausomą“. Dabar jis ir jo 
vadovybė grąžino 600,000 mainierių į tą 
organizaciją, iš kurios jis taip triukš
mingai buvo pasitraukęs.

Mr. Green ir kiti dešinieji džiaugiasi, 
kad sugrįžo sūnus palaidūnas.

Graikijos Reakcininkai ir Anglai
Hitlerio razbaininkai per penkerius 

metus buvo pavergę Graikiją. Kada 1944 
metais Sovietų Sąjungos Raudonoji Ar
mija įėjo į Jugoslaviją, grūmodama ap
supti nacius Graikijoj ir suvaryti į ma
rias, tai naciai iš Graikijos pabėgo.

I

Išėjo iš kalnų ir miškų graikai parti- 
zanai-kovūnai, kurie drąsiai kovojo prieš 
nacius. Jie turėjo vilties, kad sulaukė 
laisvės. Bet apsiriko! Anglija iškėlė sa
vo armiją. Britai tuojau susijungė su 
graikais fašistais. Hitlerio policija, kuri 
per penkerius metus smaugė žmones, pa
liko toje pačioje vietoje.

Partizanai kovojo.
Be t prieš juos buvo galingesnės jė

gos, nes Anglijos buvęs premjeras 
Čhurchillas išvadino juos “komunistais 
ir kalnų razbaininkais” ir metė galingas 
britų jėgas graikų reakcijai į talką. Tūk
stančiai partizanų, kovojusių už šalies 
laisvę, žuvo nuo britų ir graikų fašistų 
bei nacių paliktos policijos ginklų! Šim
tai tūkstančių demokratų turėjo bėgti į 
miškus ir kalnus! Šimtai tūkstančių pa
teko į kalėjimus ir koncentracijos la
gerius !

Anglijoj nusirito Churchillo valdžia. 
Atėjo į valdžią “socialistai“, Attlee, Be- 
vin ir kiti, kurie pirmiau stipriai kriti
kavo anglų tores už kišimąsi į Graiki
jos vidaus reikalus. Bet “socialistai“ lai
ko ten armiją, kaip ją laikė ir torių va
dai.

Sovietų Sąjunga įteikė skundą prieš 
Anglijos laikymą armijos. Graikijos re
akcinė — fašistinė T. Sophoulis valdžia 
teisina britus: “Mes juos prašėme at
vykti“—sako tie šalies išdavikai.

Jungtinių Tautų Organizacijoj Grai
kijos delegacijai vadovavo užsienio mi- 
nisteriš J. Sophianopoulos. Graikijos val
džia įsakė teisinti Angliją. Jis atsisakė. 
Jis išvažiavo atgal į Graikiją.

Jis teigia, kad pasakos, būk Anglijos 
armija nesikiša į Graikijos vidaus rei
kalus nėra teisingos. Jis sako, kad da
bartinė Graikijos valdžia, priešakyj su 
premjeru T. Sophoulis’u nori, kad britų 
armija ten pasiliktų ir po to, kai bus 
tos armijos kontrolėj pravesti balsavi
mai. Ministeris Sophianopoulos su tokia 
Graikijos “laisve“ ir Anglijos “nesikiši
mu“ nesutinka.

Šis graikų ministerio demonstratyvis

Brooklyn, N. Y.
“Draugai ir Draugės Dali

ninkai: Jūs šiandien suva
žiavę iš tolimesnių valstijų 
ir apylinkės svarstysite rei
kalingumą pasiekti su Lais
vės kopija kiekvieną lietuvį, 
demokratiniai nusistačiusį, 
taipgi Laisvės^ lietuvių liau
dies dienraščio, turinį-rolę, 
kokią vaidino-veikė karo 
metu. Už laimėjimą karo, 
už sudaužymą fašizmo liku
čių ir nušlavimą jų nuo že
mės veido.

Mūsų supratimu, Laisvė 
užima teisingą liniją nami
niame fronte. Ji organizuo
ja lietuvius ir ragina kovo
ti už darbo žmonių reika
lus. Taipgi ji ragino remti 
Lietuvos žmones.

Tegyvuoja Laisvė!
Aukoja sekami: Mateu- 

šas Simonavičius, $11.
Po $2: Juozas Slandorius 

ir Jurgis Kuraitis.
Po $1: Augustas Yan- 

kauskas, Vincas Lazauskas, 
Ona Prankaitienė, Simas 
Vaidvilevičius ir Walter 
Kvedaras. Viso $20.’”

Maspeth, N. Y.
“Sveikiname suvažiavimą 

su $41. Po $5: LDS 14 kp., 
LLD 138 kp., Cibulskiai, 
Kalvaičiai, Cedronai, Zab- 
lackai, Pakalniškiai. Po $2: 
Kauliniai, Laukaičiai ir 
Stirbis.“

Tuckahoe, N. Y.
“Draugai: Sveikinu ger

biamą Laisvę su $5 ir ap
gailestauju, kad negalėjau 
dalyvauti suvažiavime, nes 
sunkiai susižeidžiau darbe 8 
mėnesius atgal, ir negaliu 
niekur dalyvauti. Tiktai su 
pasauliu pasikalbu. per 
d i e n r a štį Laisvę. Linkiu 
dienraščiui Laisvei ilgai gy
vuoti! Draugiškai, Ignas ir 
Oha Karlonąį“' . . ■

Maspeth, N. Y.
“Sveikiname mylimą 

dienraštį Laisvę, kuri ap
lanko mumis kasdiena per 
daugelį metų. Už gerą pa
tarnavimą aukojame $5.00. 
Vincas ir Kastancija Kar- 
lonai.“ < '

Cliffside, N. J.
“Sveikinu Lietuvių Ko

op. Spaudos B-vės suvažia
vimą. Linkiu g e r i a u s ios 
darbuotės visiems dienraš
čio Laisvės patriotams. 
Pridedu ir auką $5. Drau
giškai, J. Stasiukaitis.“

Brooklyn, N. Y.
“L a i s vės Suvažiavidiui: 

Aido Choras iš Brooklyn, 
N. Y., sveikina Laisvės su
važiavimą su $10 auka E. 
Andriųšaitienė, delegatė.“

Cliffside, N. J.
“Sveikindami šio suvažia

vimo dalyvius, mes linkime 
jums draugai geriausių pa
sisekimų ir sudarymo geros 
programos dąrbui už Lais-. 
vės cirkuliacijos plėtimą.

Laisvės turinys, darbi
ninkų ir liaudies žvilgsniu 
yra geras. Dėlei to mes ir 
pasisakome už jos rėmimą. 
Čia rasite $50 Laisvės para
mai, suaukota sekamai:

K. Steponavičius $25.00.
Po $10: ALDLD 77 kp., 

Geo. Stasiukaitis.
Jerry Bakūnas, $3.
Po $1: S. Ruzgis ir K. 

Derenčius. Viso $50.“
Richmond Hill, N. Y.

“ALDLD 185 kp. sveiki
na Laisvės dalininkų suva
žiavimą pridėdama $5. V. 
Paukštys, kp. Sekr.“ .

Brooklyn, N. Y.
“Varde Sveikatos Kultū

ros Draugijos čia priduoda- 
me auką po $5: Klemansas 

Laisves šėrininkų suvažia
vimą su $13. Kuopą atsto; 
vauja P. Baranauskas.“

Stamford, Conn.
“B r o 1 i š ki Sveikinimai! 

Mes prisidedame su finan
sine auka, sveikindami su
važiavimą ir linkėdami, kad 
dienraštis Laisvė bujotų ir 
stipriai' gyvuotų 1946 me
tais.

Po $5: William Deksnys, 
Mr. & Mrs. Peter Pankaw, 
Anna Phillipse, Dominick 
Burba, Andrew Grimaila.

Anthony Petrikonis, $2. 
Viso $27. Draugiškai, M; 
Burbaitė.“ < ; f . ;

Great Neck, N. Y.
“Sveikiname d i e h raščio 

Laisvės suvažiavimą ir lin
kime rimtai svarstyti dien
raščio reikalus. O Laisvės 
personalui, d a r b ininkams 
linkime daugiau energijos 
ir pasišventimo dirbti dėlei 
dienraščio pagerinimo. Su 
p a s v e i k inimu siunčiame; 
mažą auką, kurią'teiksitės, 
priimtu Aukavo sekamai:

Po’ $.5 r ALDLD :72 .kp.
D. C. Kasmauskai. * ’!

F. Marcinkevičius, $3.
E. Marcinkevičienė, $2.
Po $1: Ch. J. Lauzades,

F. Lideikis, F. Klaston, P. 
Beeis.

Po 50ė: A.1 Simokaitis, 
Zenon Beeis. Viso $20.00. 
Draugiškai, P. Beeis.“
DAUGIAU AUKŲ GAUTA

LDS 3-čias Apskritys, 
New Yorko ir New Jersey 
valstijų apylinkėje, per J. 
Dainių, $25.00.

Po $10: Jonas Juodzevi
čius, Brooklyn, N. Y., J. 
Vaiginis, Brooklyn, N. Y., 
Dr. ir Mrs. John Kashke- 
vich, Newark, N. J., LDS 
13 kp., East New York, N.

Po $5: Kazys Dzevečka, 
New York City, N. Y., AL 
DLD 55 kp., Ridgewood, N. 
Y.; ALDLD 10 kp., Phila
delphia, Pa.; Valis ir Vera 
Bunkai, Brooklyn, N. Y.; 
Antanas Balčiūnas, Brook
lyn, N. Y.; G. ir K. Žukaus
kai, East Orange, N. J.; 
ALDLD 81 Moterų kuopa, 
Brooklyn, N. Y*; M. Klimų 
šeima, Richmond Hill, N. 
Y.; k. Milinkevičius, Brook-* 
klyn, N. Y.; K. J. Anskis, 
Brooklyn, N. Y.; Jonas Gu
žas, Brooklyn, N. Y.; S. 
Sasna, Brooklyn, N. Y.; A. 
Galkus, Philadelphia, Pa.; 
Julius Kalvaitis, Brooklyn, 
N. Y.; Ignas Beeis, Eliza
beth, N. J.

Po $2: A. ir D. Veličkai, 
Brooklyn, N. Y.; F. Kveda
ras, Bloomfield, N. J.; S. 
Griškus, Brooklyn, N. Y.; 
F. Reinhardt, Brooklyn, N. 
Y.; A. Bepirštis, Brooklyn,

Brooklyn, N. Y.;, George 
Martin, Philadelphia, Pa.; 
Chas. Pudzinskas, Philadel
phia, Pa.

Po $1: George Bernotas, 
Woodhaven, N. Y.; B. Dum
bliauskas, Brooklyn, N. Y.; 
V. Jankeliūnas, Brooklyn, 
N. Y.; Ona Marozienė, Wa
terbury, Conn.; E. Berenis, 
Brooklyn, N. Y.

Iki šiol aukų iš viso gau
ta $1,036.80.

širdingai dėkojame vi
siems dienraščio Laisvės rė
mėjams už sūdo vanotas au
kas.

Laisvės Administracija.

Šiuo metu Amerikoje vei
kia Jungtinių Tautų Orga
nizacijos (UNO) speciali 
komisija suradimui Jungt. 
Tautų Organizacijai pas
tovios vietovės. Kaip žinia, 
UNO nutarė laikyti savo 
pastovia buveine Jungtines 
Valstijas,. — kur nors ap
link Bostoną arba New 
Yorką. Tam reikalui ji ir 
prisiuntė Amerikon savo 
komisiją, . kurios ' pareiga 
yra*surasti atitinkamą vie
tą; po to grįžti į Londoną 
ir ją, vietą, pasiūlyti UNO 
seimui, besitęsiančiam An
glijos sostinėje.

Komisijos pirmininku yra 
dr. Stoyan Gavrilovič, jugo
slavas. Jis yra gyvenęs A- 
merikoje ir čia veikęs. Tai 
žymus, taipgi pažangus vy
ras, gerai nusimanąs savo 
uždavinius.

Jo <New Yorke atsilanky
mo proga neangliškoji šio 
miesto spauda, daugiausiai 
dienraščiai, v a d o v a u j ant 
Inter-Racial Press of Am
erica įstaigai, suruošė dr. 
Gavrilovičiui pagerbti pie
tus. Tai buvo sausio 28 d. 
garsiąjame Metro politan 
Klube.

Susirinko apie arti 150 
neangliškų laikraščių re
daktorių (buvo ir angliškos 
spaudos atstovai), visuome
nininkų, švietėjų ir visi sy
kiu pietavo. Po užkandžių 
Inter-Racial Press of Ame
rica įstaigos prezidentas, 
Nathan H. Seidman, pa
kvietė gerbiamąjį svečią 
tarti keletą žodžių.

Dr. Gavrilovičius pasakė 
įdomią ir atsimintiną kalbą. 
Be kitko jis žymėjo:

“Jūsų laikraščiai, spau
džiami neangliška kalba, 
šneka 22 milijonams Ameri
kos piliečių, šitie milijonai 
atvyko į Ameriką iš kiek
vienos šalies pasaulyj, — 
atvyko tam, kad padėti 
įkurti naują kraštą. Jie čia 
patapo nedaloma dalimi di
džios ir galingos amerikie
čių tautos.

“Šitie 22 milijonai, eidami 
išvien su kitais amerikie
čiais, bus g a s p a d o r iumi 
Jungtinėms Tautoms, kai 
mes neužilgo atvyksime čia 
atidaryti pastovų savo bu
tą Jungtinėse Valstijose.

“Mes čia atvyksime taip
gi iš daugelio skirtingų 
kraštų. Mes taipgi kalbame 
daugeliu skirtingų kalbų. Ir 
mes taipgi siekiamės įkurti 
naują pasaulį, laisvą pasau
lį, turtingą, progresyvų ir 
taikų...“

Toliau kalbėtojas nurodi
nėjo į kai kuriuos uždavi
nius, kurie stovi prieš Jung
tinių Tautų Organizaciją ir 
visas pasaulio tautas, visus 
laisvės ir taikos trokštan
čius žmones, kad tokį pa
saulį sukūruŠ.

“Savo pačių naudai, jū
sų vaikų naudai, viso pa
saulio naudai aš prašau jus 
remti Jungtines Tautas,“ 
pabrėžė kalbėtojas.

Kalbėtojas nurodė, jog 
yra siūloma visokios prie; 
monės pasauliui geresniu 
padaryti. Viena iš tokių 
priemonių: “Pasaulio Drau
giškumo Valanda.“ Vieną 
sykį per savaitę, nurodė 
kalbėtojas, turėtų būti pa
aukota viena valanda mo
kyklinio amžiaus vaikams 
aiškinti apie rasinį ir tarp
tautinį bendradarbiavimą.

Turėtų būti organizuoja
mos visokios pramogos — 
pasauliniu mastu — aiški- • • 1 m. J • 1** 

teikimas turėtų būti išvys
tytas.

Kitas svarbus dalykas: 
Amerikos mokytojai turėtų 
į s i s ą moninti ta padėtimi, 
kurioje šiuo metu randasi 
karo nuteriotų kraštų jų 
kolegos, mokytojai; su jais 
užmegzti ryšius ir teikti 
jiems visokeriopos pagal
bos.

Jungtinės Tautos, sakė 
jis, dės pastangų sukoordi- 
nuoti tą taip svarbų švie
timosi, broliško bendradar
biavimo darbą tarp- visų 
kraštų mokytojų ir moki
nių, nes tai didžiai prisidės 
prie pasaulio geresniu pa
darymo.

Pobūvis tenka skaityti 
pilnai nusisekusiu, nes ja
me buvo pasėta graži sėkla 
už tarptautinį bendradar
biavimą, sėkla už naują pa
saulį, kurio siekiaši karo 
nualinta žmonija.

Pobūvyj iš lietuvių teda
lyvavo tik Laisvės atstovai.

Nrs..

Los Angeles, Cal. 
Policija Puolė Streikuojančius 

Darbininkus
Kaip kituose miestuose, taip 

ir mūsų mieste policija puola 
pikietuojančius darbininkus. 
100 policininkų su ašarinių, 
troškinančių dujų bombomis 
ir buožėmis saus. 17 d. už
puolė pusantro tūkstančio CIO 
elektrininkų, pikietaviusių už- 
streikuota U. S. Motors fabri
ką. Pikietininkai gynėsi per 
pusę valandos, iki policija su
laužė streikierių linijas ir pra
leido į fabriką 50 vadinamų, 
raštininkų.

Susikirtime sužeista bent 
20 asmenų, nors nepavojingai. 
Policininkai areštavo 28 pi- 
kieto dalyvius, tame skaičiuje 
CIO unijų tarybos sekretorių 
Ph. M. Connelly ir Elektrinin
kų Unijos atstovą Carlą Bran
tą. Tarp areštuotų yra 5 mo
terys. Visi jie kaltinami kaip 
“riaušininkai.” Suimtieji jau 
paleisti už užstatus (belas).

Pirm pradedant atakuot pi- 
kietininkus, policija perskaitė 
jiems teismo ’indžionkšiną, ku
ris uždraudė masinius pikie- 
tus. Tesmas leido tik po 4 pi- 
kietininkus prie kiekvienų fa
briko vartų.

Minimas fabrikas gamina 
elektrikinius motorus.

Toks puldinėjimas ant dar
bininkų yra fašizmo ženklas. 
Labai teisingai pasakė velio
nio prezidento našlė, kuomet 
ji pasakė, kad persekiojimas 
darbininkų ir varžymas teisių 
streikuoti yra niekas kitas, 
kaip fašizmo pašvaistė.

Darbininkai turėtų budėti ir 
dar tvirčiau organizuotis, ki
taip galime sulaukti sunkių 
gyvenimo valandų.

Darbininkė.

Įvyks

LAISVES
BAZARAS
Grand Paradise Salėje 

318 Grand Street 
Brooklyn

Kas vakaras bus
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Minimum Wage 
Anti-Poll Tax 

Health Bill.
Rezoliucija Lietuvos

Literatūros 
jos ro
jų deji-

y .ę . - ---------------

■■■. • I

Laisvė— Liberty, Lithuanian Daily

LIETUVIU LITERATŪROS DRAUGIJOS 
PIRMO APSKRIČIO KONFERENCIJA

Atkuriamas Darbas 
Šilutės Apskrity]

LLD 1-mo Apskričio konfe
rencija įvyko nedėlioj, sausio 
20 d., Vilnies svetainėje. Aps
kričio komiteto pirmininkas A. 
Yūris atidarydamas konferen
ciją paaiškino tikslą ir apibu
dino momento svarbą sekan
čiai :

“Pereitais metais mūsų sū
nūs ir broliai buvo karo fron
te, kovojo už demokratiją, 
parbloškė savo mirtiną priešą- 
fašizmą. Vienok fašizmas nėra 
galutinai sumuštas, kovos per
sikelia į namų frontą.

Kovos užsiliepsnojo ir eko
nominiam fronte. Lietuviška 
fašistinė buržuazija sudarė 
bendrą frontą kovai prieš pa
žangą. Antagonizmas ih pa
gieža pasiekia aukščiausio 
laipsnio. Fašistiniai elementai 
nustojo vilties atsteigti fašiz
mą Lietuvqs krašte ir dėl to 
desperatiškai kovoja prieš pa
žangą.”

Paskirta mandatų komisija: 
G. Montvilas, S. Slanksnis ir
l. Lapinskas.

Po to sekė L. Pruseikos kal
ba. Jis sakė:

“Amerikoj buriasi reakcinės 
jėgos. Darbininkai prieš jas 
kovoja. Streikai yra ne vien 
algų klausimas, jie yra ir ko
va prieš trustus, kurie moja- 
si šalį valdyti.

Mes turime naudoti tą situ
aciją parodymui darbinin
kams, kas yra jų draugai, ir 
kas priešai. Mes turime visom 
jėgom remti kovojančius dar
bininkus.”

Vėliau S. Vėšys skaitė pa
skaitą temoje: 
Draugijos gimimas ir 
lė lietuvių darbininkų 
me.”

Po to kalbėjo dr.
nas. Jis sakė: “Atėjo gadynė, 
kad nekalbėti, bet dirbti rei
kia.” Daktaras savo žodžius 
patvirtino darbais. Jis 1945
m. suorganizavo naują 140 
kuopą Waukegan, Ill., iš 26 
narių, o šiais 1946 m. priža
dėjo padvigubinti tą kuopą 
narių skaičiumi.
Mandatų Komisijos Raportas

Iš raporto paaiškėjo, kad 
viso kuopos buvo išrinkę 74 
delegatus, bet į konferenciją 
atsilankė 47 delegatai, nuo 11 
kuopų, kurie atstovavo 920 
narių. Raportas priimtas.

Pirmininkas, A. Yūris* per
skaitė konferencijai patiektą 
dienotvarkį, kuris likosi pri
imtas vienbalsiai.

Prezidiumo Rinkimas
Konferencijos pirmininku iš

rinktas A. Yūris, pakelbinin- 
ku K. Abekienė, sekretorium 
S. Vėšys.

Į rezoliucijų komisiją iš
rinkti J. Juodaitis, F. Abekas 
ir K. Guzevičienė.

Valdybos Raportas
Varde Apskričio komiteto, 

raštišką raportą išdavė sekre
torius S. Vėšys. Iš raporto pa
sirodė, kad 1945 metų vajus 
dėl naujų narių gavimo pra
vestas gerai. Gauta virš 200 
naujų. Apskritys gražiai pa
augo narių skaičium. Dabar 
Apskrityje yra 1,050 narių. 
Tai didesnis skaičius, negu bi
le kada pirmiau. Apskritys tu
rėjo net keturis parengimus: 
jubiliejinį bankietą, naujų 
metų pasitikimui bankietą/ 
bendrai su kitomis organizaci
jomis, pikniką bendrai su LDS 
II Apskričiu, taipgi bankietą 
pagerbimui vajininkų ir atžy- 
mėjimui dr. Graičūno 75 metų 
sukakties ir visuomeninio dar
bo. Parengimai davė geras pa
sekmes.

Apskritys išaukavo įvai
riems tikslams per 1945 me
tus $160.

Ižde su 1 d. sausio turėjo 
$182. A.

Apskričio komitetas buvo 
veiklus ir dirbo nuoširdžiai. 
Ir iš kuopų pusės buvo gera 
kooperacija.

Raportas priimtas.
Sveikinimai

Skaitytas LLD Centro

miteto pasveikinimas konfe
rencijai ir programa 1946 me
tų veiklai.

LLD 30 kuopa, South Bend, 
Ind., sveikino 
$10. ,

Sveikinimai
lodismentais.

Kuopų
Konferencija išklausė kuo

pų delegatų raštiškus rapor
tus už 1945 metus.

19-ta kuopa, Bridgeporte, 
narių turi 240. Išaukavo $100, 
ižde turi $18.00.

29 kuopa, Rockforde, 
turi 50; išaukavus $150 
d e turi $170.

35 kuopa, Roselande, 
turi 137; išaukavus $63, ižde 
turi $98.85. ,

92 kp., Cicero, narių turi 
55, išaukavus $10, ižde turi 
$5.75,

104 kp., Brighton Park, na
riu turi 113, išaukavus $23, 
ižde turi $170.

116 kp., West Side, narių 
turi 54, išaukavus $29, ižde 
turi $84.25.

146 kp., Marquette Park, 
narių turi 115, išaukavus $25, 
ižde $25.45.

86 kp., North Side, narių tu
ri 80, išaukavus $23, ižde tu
ri $34. >

čia suminėtos kuopos ir 
Apskritys 1945 metais viso iš- 
aūkavo įvairiems tikslams 
$805.85 ir ižduose turi ben
drai paėmus $688.44.

Reiškia, Literatūros Draugi
ja ne vien apšvietą skleidžia 
ir moraliai tvirtina darbininku 
judėjimą, bet labai gausiai ir 
materialiai remia.

Po kuopu delegatų raportų 
sek® konstruktyvės ilgos dis
kusijos, kaip ugdyti organiza
cija ir kaip pagerinti, praplės
ti veiklą.

Po ilgu diskusijų raportai 
priimti vienbalsiai.

Pertrauka
Pirma sesija uždaryta kaip

1 P.M. pietum. Apskričio ko
mitetas užfundino konferenci
jos dalyviams pietus, kuriuos 
skaniai pagamino Yurienė ir 
O. Jokubauskiene.

Antra Sesija
Antra sesija prasidėjo kaip

2 vai. P.M. Kadangi pietūs bu
vo veltui, tai kilo sumanymas, 
kad 
kiek 
tiem 
$37.

konferencijos dalyviai 
paaukautu streikuojan- 
darbininkam. Surinkta 

Iš Apskričio iždo nutarta
paaukauti $20, tai susidarė 
aukų streikieriam $57.
Apskričio Komiteto Rinkimas

1946 metams į Apskričio 
komitetą išrinkta sekanti as
menys: A. Yuris, A. Grigas, 
L. Pruseika, S. Vėšys, F. Abe
kas, J. Katilius, U. Juodaitie- 
nė, J. Jurienė ir J. Kuodis. 
Viso 9 komiteto nariai. Alter- 
natai: J. Bedaukienė, J. šai- 
kienė, S. Slunksnis, K. Matu- 
kaitis.

Nutarta, kad sekretorius pa
rašytų kuopoms laiškus ir pa
prašytų narių, kurie perskai
tę knygą “Bernardo Gavelio 
Klaida,” kad aukotų į Apskri
čio komiteto paskirtą vietą.

Vajaus Klausimas
Vajus prasideda su 1 die

na vasario ir trauksis iki 1 ge
gužės. Apskritys pasiskyrė sau 
kvotą gauti 150 narių laike 
vajaus. Kad išpildžius kvotą, 
kuopų delegatai pasiskyrė sau 
kvotas sekančiai:

19 kp. — 25 naujus narius; 
K. Matukaitis pasižadėjo vie
nas gauti 10 narių.

86 kp., North Side — 10.
92 kp., Cicero — 15.
114 kp., Brighton Park—25.
146

15.
116 
187
79 kp., Roseland — 20. 
123 kp., Gary, Ind.—5. 
Nutarta iššaukti į vajaus 

lenktynes 10-tą ir 15-tą Aps- 
kričius.

Praeitais 1945 metais I Ap-

Prezidento Trumano pasiūlytai programai tebesant visai nepaliestai, didžiuma 
kongresmanų, tačiau, nematė reikalo dalyvauti Kongreso darbų pradžioje tuojau 
po švenčių, kaip rodo spoksančios tuščios kėdės. Tačiau ir susirinkę pradėjo rūpin
tis ne pateikti visiems darbų, bet, kaip išleisti Įstatymus prieš darbininkus. Visą tai 
verta jau dabar pasižymėti jūsų kalendoriuje spalio pabaigos ir lapkričio pradžios 
lakštuose. Verta jau dabar pradėti galvoti, kas verta, o kas neverta rinkti i Kon
gresą.

skritys turėjo lenktynes su II 
Apskr. Pirmas Apskritys lai
mėjo, gaudamas dukart dau
giau narių.

Dabar gi bandysime lenk
tyniuoti su Detroito ir Cleve
land© Apskričiais.

Buvo plačiai kalbėta apie 
tai, kokią sekančią knygą Cen
tras turėtų išleisti. Nutarimo 
nepadaryta.

Rezoliucijų Skaitymas
.1) Paraginimas kongresma

nų laiškais, kad išleistų jau 
įneštus į Kongresą sekančius 
įstatymų sumanymus:

a) 
ance

b)

e)
2) 

vusio atstovo žadeikio praša- 
linimui.

3) Remkime darbininkų ko
vas už algų, pakėlimą.

4) Prieš streikierių areštus 
majorui Kelly ir policijos vir
šininkui.

5) Pirmo Apskričio 1946 m. 
veiklos programa.

6) Transportacijos paėmimo 
į miesto nuosavybę.

Nutarta Apskričio 
serijų leidimą pavest 
čio komitetui.

Nutarta sekančią 
konferenciją laikyti 
čioj vietoj.

Konferenciją uždarė pirmi
ninkas A. Yuris 5 vai. vakare. 

Konf. Pirm. A. Yuris. 
Sekr. S. Veshys, 
6214 N. Mozart St. 
Chicago 45, Ill.

Lietuvos Žmonių Šelpimui 
rengimas Puikiai Pavyko

Rengtas parengimas dėl Lie
tuvos žmonių, sušelpimo pavy
ko gerai. Pelno liko $49.83.

Dėl “card pares” draugės 
moterys aukavo gerų dovanų. 
Aukavo draugės Krividienė, 
Valukonienė, Mrs. Masdin, 
Depskienė, Rimkienė, Dudo- 
nienė, Gižauskienė ir A. Lip- 
čius.

Philadelphiečiai draugai ir 
draugės, negalėdami būti 
šiame parengime, prisidėjo su 
aukomis: A. Degutis aukavo 
$5. J. Rainys $2. Šmitienė ir 
Pranaitis po $1. Ačiū širdin
gai draugams ir draugėms už 
aukas.
LLD 30 Kuopos Susirinkimas

LLD 30 kuopos susirinkimas 
įvyks 3 d. vasario, 6 vai. po 
pietų, pas A. Lipčių. Visi na
riai dalyvaukite ir naujų na
rių atsiveskite. Bus išduotas 
raportas iš LPT komiteto vei
kimo. Taipgi bus išduotas ra
portas iš Antro Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mo, kuris įvyko Pittsburghe.

V. Gižauskas.

Vienas iš turtingiausių lie
tuvių, Jonas F. Skritulskas, su
laukęs astuonias dešimts pen
kis metus amžiaus, numirė 
sausio 22 d. ir palaidotas su 
bažnytinėm apeigom.

Skritulskas iš jaunų dienų 
užlaikė agentūrą pardavinėji
mui laivakorčių, ir saliūną. 
Taipgi buvo šėrininkaš Cremo 
Brewing Co. Biznį jis mokėjo 
vesti ir jame turėjo gero pa
sisekimo. Todėl jam pavyko 
gerai praturtėti.

Daugel metų atgal yra bu
vęs SLA iždininku.

Vikutis.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietinio skyriaus po
sėdis įvyko sausio 20 d., Lie
tuvių svetainėje.

Pirmininkas J. Vaičekaus
kas atidarė posėdį. Komisijos 
išdavė raportus.

Raportuota, kad penkios or
ganizacijos išrinko į komitetą 
atstovus, LLD 20 kuopos 5 at
stovai: I. Luzinas, J. Vaiče
kauskas, M. Bekerienė, M. Lu- 
zinienė ir J. K. Navalinskienė. 
Moterų Skyriaus du atstovai: 
A. Maldaikienė ir A. Žemai
tienė.

Lietuvių Namo Bendrovės 
du atstovai: A. Tvarijonienė 
ir V. Kamipskienė.

LDS 6 kuopos vienas atsto
vas K. Vaicekauskienė.

Darbininkų S u s i š e 1 pimo 
Draugijos vienas atstovas H. 
žukiene.

Taigi, ir vėl turime vienuo
lika atstovi] į tą komitetą.

Komiteto pirmininku vien
balsiai išrinkta J. Vaičekaus
kas, sekretorium A. Tvarijo
nienė, iždininku L Luzinas, 
korespondentu J. K. Navalins
kienė.

Išrinkta komisija eiti į če
verykų kompanijas prašyti, 
kad paaukotų čeverykų dėl 
Lietuvos žmonių. Į komisiją 
apsiėmė A. Žemaitienė ir K. 
Vaicekauskienė.

Nutarta surengti vakarienę, 
vasario 16 d., Lietuvių sve
tainėj. Vakarienė prasidės 
6 :30 vai. vakaro. Tikietas tik 
$1. Kviečiame visug atsilanky
ti ir linksmai laiką praleisti. 
Tuo pačiu sykiu paremsite lab
daringą darbą.

Aukavo Drabužių Lietuvos 
Žmonėms

J. B. Kestainiai, J. E. Slie- 
soraičiai, I. M. Luzinai auka
vo, drabužių ir čeverykų 10 
porų. R. R. Johnstons drabu
žių ir čeverykų. H. žukienė 3 
poras čeverykų. V. Kapičiaus- 
kienė ir duktė gerų išvalytų ir 

sutaisytų drabužių. A. F. Zi- 
bariai, A. Dūda ir Mrs. Mas- 
lauskienė drabužių. J. Vaiče
kauskas kaip ir visada su sa
vo troku atvežė drabužius pas 
M. Bekerienę. Ji su P. Bakšie- 
ne sutaiso, išvalo drabužius. 
Dar yra drabužių taisyti.

Komitetas dėkavoja visiems, 
kurie aukavote drabužius. Ku
rie turite atliekamų gerų dra
bužių, paaukokite Lietuvos 
žmonėms, kuriuos hitlerinin
kai apiplėšė.
Trumpas Raportas Ir Atskaita

Praeitais 1945 metais virš 
minėtų organizacijų atstovai, 
su gerais pagelbininkais, gra
žiai pasidarbavo dėl Lietuvos 
žmonių. Buvo surengta keturi 
parengimai, kurie pelno davė 
$250.09. Aukų surinkta per 
įvairius parengimus, prakalbas 
ir privatiškas parinkęs $752.- 
51. Viso aukomis ir pelnu nuo 
parengimų sukelta $1,002.60.

Įvairių išlaidų per metus pa
sidarė už drabužių pasiuntimą 
į Brooklyną', N. Y., už čevery
kų pataisymą, kelionės lėšos 
atstovų į Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą Pittsburghe. 
Viso išlaidų buvo $94.84. Į 
centrą pasiųsta $820. Pas iž
dininką yra $87.76 su 1 d. sau
sio, 1946.

Drabužių pasiųsta centran 
2090 svarų.

Pagal 
koloniją, 
praeitais 
darbavo. 
rinktam
giau pasidarbuoti šiais metais.

J. K. N.

Parengimas Vasario 3

LLD 2 kuopa rengia paren
gimą, 3 d. vasario, 318 Broad
way. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Bus geras kalbėtojas, kuris 
kalbės šių dienų klausimais. 
Po prakalbų bus diskusijos, o 
po diskusijų bus užkandžiai. 
Galėsime gražiai, draugiškai 
praleisti laiką. Įžangos nebus. 
Visi atsilankykite.

LPTK rengia vakarienę dėl 
visų siuvėjų, vyrų ir moterų, 
kurie tik prisidėjo prie taisy
mo drabužių, paaukotų Lietu
vos žmonėms. Vakarienė įvyks 
16 d. vasario, 318 Broadway. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

Aš esu nugirdęs kalbų iš 
daug žmonių, kad mes neren- 
kam drabužių. Tai netiesa. 
Neklausykite tokių paskalų. 
Priešai skleidžia tokius paska- 
lus, kad mums pakenkti rinki
me drabužių Lietuvos žmo
nėms. Kaip ėjo, taip ir tebe
eina rinkimas aukų ir drabu
žių Lietuvos žmonėms.

A. Dambrauskas.

Šilutės apskritis suskirs
tyta į 15 valsčių. Kiekviena
me valsčiuje jau yra vyk
domieji komitetai ir partor
gai. Vykdomųjų organų va
dovai daugiausia buvusieji 
Tėvynės karo kovotojai, to
dėl Sunkumai, kurie pasitai
ko darbe, neįstumia jų į nu
siminimą.

Visuose valsčiuose, o kai 
kuriuose ir kaimuose jau 
suorganizuotos komjaunimo 
organizacijos, a g itkolekty- 
vai, skaityklos, bibliotekos 
ir kt. Apskrityje, ypač ati
darius gimnaziją, atsirado 
nemažas skaičius inteligen
tų, kurie kas sekmadienis 
vyksta į kaimus informuoti 
gyventojus dienos ir tarp
tautinės apžvalgos klausi
mais.

Šilutėj atidaryta vidurinė 
mokykla su 230 mokinių, 9 
klasėm: Mokslas eina nor
maliai, nes tik 3 mokytojų 
trūksta, o ir tie greitu lai
ku atvyks. Gimnazijos mo
kytojai nutarė įsteigti jau
nimo ‘ saviveiklos ratelius. 
Pradeda veikti komjaunimo 
organizacija. Organizuoja
ma vakarinė suaugusių vi
durinė mokykla ir, jeigu 
bus atitinkamas mokinių 
skaičius, greitu laiku prasi
dės mokslas. Gimnazija tu
ri savo chorą, kuris jau pa
sirodė mokinių vakaro me
tu.
' Pradinių mokyklų tinklas 
irgi jau suorganizuotas. 
Trūksta apie 25 mokytojų. 
Trijose vietovėse jau veikia 
viešosios skaityklos ir bib
liotekos, būtent: Šilutėj, Pa- 
šišiuose ir Rusnėj. Šiomis 
dienomis iš Maskvos gauta 
apie 1,222 knygos, kurios 
paskirstytos bibliotekoms.

Kiek blogiau su mokyklų

Atsišaukimas į Ohio Lietu vii 
Organizacijas

Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimas, įvykęs 23 
ir 24 lapkričio, Pittsburghe, ir 
kiti mus pasiekianti daviniai 
apie Lietuvos padėtį mums 
aiškiai nusako, kad Lietuvos 
šelpimo darbas turi būti tę
siamas tol, kol Lietuvos žmo
nės patys pajėgs savaimi visu 
kuo apsirūpinti. O tai ims ne
mažai laiko, nes taip nacių 
apiplėštą, sunaikintą Lietuvos 
gerbūvį atbudavoti, tai ne die
nos kitos klausimas.

Taigi, kad tas mūsų darbas 
būtų našesnis, geriau sukon
centruotas, ir yra šaukiami 
mūsų suvažiavimai, konferen
cijos ir kitokį pasitarimai.

Tam tikslui yra šaukiama ir 
Ohio Lietuvių Konferencija. 
Cleveland© LPT Komiteto se
kretorius išsiuntinės pakvieti
mus visoms organizacijoms, 
kurių jis tik antrašus turės. 
Tačiau mes toli gražu visų or
ganizacijų antrašų neturime. 
Todėl organizacijos ir negavu
sios oficialių pakvietimų gali 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
ic. • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000
i • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16
workers, inc. iki 50 metų).

Įsirašyk dabar Ir savo šeimą {rašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas...

apsirūpinimu kuru žiema 
Mažoka likusių arklių, lie 
tinga vasara ir ruduo truk* 
dė laukų darbus, tad kuro 
pristatymas irgi bus sun 
kus, tuo labiau, kad vykdo 
mieji komitetai mažai rod( 
iniciatyvos. Gimnazijoj n 
sutvarkytas vandentiekis ii 
centralinis šildymas, tai 
kad be bendrų gimnazij 
ir vykdomųjų komitetų je 
gų šie trūkumai nebus pa 
šalinti. Pačiam Šilutės mi 
te pilnu tempu, net dvien 
pamainom, dirba 2 malu 
jie ir elektrą miestui teikia

Jau mėnuo laiko, kai ati 
darytas Šilutės miesto kine 
teatras “Neringa”, Kultu 
ros Rūmai, sporto klubas 
“Spartakas” ir kt.

Kiek blogesni reikalai 
kooperacijos o r g anizacijO' 
mis. Ar tai dėl nesugebėji
mo, ar tai dėl nesąžiningu 
mo — darbas neina net p; 
tenkinamai. Tai trukdo a 
rūpinti gyventojus medži 
giniai. Reikėtų visiems 
noti, kad šiandien reikia la 
bai daug iniciatyvos ir są
žiningumo k i e k v i e n ami 
darbe. Tada ir įvairūs trū 
kūmai greičiau išnyks.

Labai reikšmingas daly
kas atstatomajam darbe 
yra periodinė spauda ap
skrityse. Jau beveik kiek
vienoj Lietuvos apskrityje 
išeina laikraščiai, kurie pla
čiai skaitomi ir juose a 
sispindi visas apskrities 
darbas bei trūkumai. Šilu 
tėj yra spaustuvė, tik jo 
patalpų langai ir durys už
kalti. Reikėtų kuo skubiau 
šiai rūpintis, kad ir šia: 
kampelyje spausdintas 
rybinis įžodis pasiektų da 
bor-žmones.

V. JaškeviČius.

------------- I
prisiųsti delegatus, kurie s 
mielu noru bus priimti, ir tuo- 
mi prisidėsite prie tų gražiu 
darbų, Lietuvos gelbėjimo, Lie
tuvos atbudavojimo darbų.

Konferencija įvyks kovo 3 
d., 1946 m.^ White Eagle sve 
tainėje, 8315 Kosciusko Ave., 
Cleveland, Ohio. Pradžia 1 
vai. ryto.

Organizacijos, kurioms būt 
kas neaiškaus šiame klausime 
kreipkitės žemiau paduotu an
trašu, o užtikrinu, jog gausite 
pilnas informacijas visuo 
Lietuvos šelpimo reikaluose.

LPT Kom. Pirm.,
J. Žebrys,
944 Evangeline Rd., 
Cleveland 10, Ohio.

P.S. Konferencijai užsibai
gus 5 vai. vakare turėsime 
prakalbas, koncertą ir šokius. 
Kalbės drg. K. Petrikienė 
New Yorko. Dainų programą 
išpildys Lietuvių Moterų Kliu- 
bo Choras ir solistai J. Kras- 
nickas, V. čypiutė ir Aldona 
DeVetsco iš New York. J. Ž.
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metrų. Tai surišta su mil-

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

ę

i

vai tapo liaudies “žaliuoju 
auksu.”

stebuklingą 
pakilti ligi 
ribų, šiuos 
.Ramoškaite

darbavosi praei- 
dėl padidinimo 
Veik visados po 
paruošdavo už-

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

BIZNIERIAI, SKELBKITCS 
LAISVĖJ

F

Su lengvu Baltijos veju, 
plazdenančiu žemus švini-

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

Eaiavg—Liberty, Lithuanian Dally
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Žaliasis Auksas
Ankstų rytą pro trauki

nio langą nepaprastas regi
nys. Ląbai švarios, tartum 
iššukuotos, pamiškės, su 
įeinančiais į jas keliais, ly- 
gįąis, lyg plaukų skyrimas. 
Staeiastogiai namukai. At
lapos daržinės: keturi stul-
pai, viršum jų perdengimas, 
viduje prikimšta naujo, dar 
neišdžiūvusio šieno. Ir 
smulkus pilkas lietus be
galinis, tartum ir nekren- 
tąs, kabo ties žeme lyg ne
matomo fontano purkšlai. 
Šiame fone netikėtai aiš
kus, intensyvus sodų ir 
miškų žalumas. Ši gyva ža
lioji spalva, tamsi, vyrau
jantis — Latvijos krašto
vaizdžio įspūdis.

Latvijos gyvenime medis 
vaidina milžinišką ir kultū
rinį, ir ekonominį vaidmenį. 
Miškai užima beveik treč
dalį'respublikos ploto — 28 
nuoš. Miestai žalesni, kaip 
bet kur Europoje. Einant 
mažomis, grakščiomis Ry
gos gatvėmis, akys pailsi 
nuolat sutinkamuose so
dintuose mieškuose: me
džiai tęsiasi grandinėmis iš
ilgai gatvių, 'stovi grupėmis 
skveruose ir ištisu žaliu ma
syvu vadinamame “Meže- 
parke.” Ypač gražios bega
liniuose Baltijos pajūrio 
smėlynuose latvių pušys. 
Jų plikais, į dangų ištysu- 
siai liemenimis pagal šių 
vietų paprotį stiebiasi vi
joklinės laukinės vynuogės, 
kaip Romos pini jos, savo 
karališkąją karūną kelian
čios aukštai, ligi pačios vir
šūnės.

Mažoje respublikoje, kur 
nėra vertingų rūdų klodų,. 
nėra savo anglies ir gele- ■
žies, begaliniai miškų masy- nius debesis, mes lekiame į 

kurortinį miestelį Vecakiai 
pasižiūrėti, kaip latviai ko
voja su pustomaisiais smė
lynais apsodindami juos 
miškais. Smėlis eina iš jū
ros į artimiausius kaimus. 
Iš lėto, metai po metų, jis 
užpila kelius, sodus, priei
na prie pačių namų sienų. 
Ir atkakliai, metai po me
tų, žmogus smėlyje sodina 
mažas gyvas būtybes — pu
šeles, dagias ir įsikabinan
čias, kaip kaktusai, prigy- 
jančias smėlyje, kaip pa
čiame derlingiausiame dir
vožemyje, nes smėlis — jų 
natūrali aplinkuma.

Kol mes pervažiuojame 
Rygą, mūsų bendrakeleivis, 
jaunas mokslininkas, mums 
pasakoja apie mišką su ta 
nepaprasta šiluma, su ku
ria latviai moka kalbėti 
apie medį. Latvijos Žemės 
ūkio akademija turi puikių 
mokslininkų - miškininkų. 
Mokslininkai čia niekada 
nesišalino nuo miško. Tris
dešimt metų nepakeičiamu 
Rygos miesto miškų vedėju 
buvo profesorius Osvaldas, 
kuris meiliai sergėjo kiek
vieną medį garsiajame “Me- 
žeparke.” Kaip tik tas mok
slininkų prisirišimas prie 
miško ūkio praktikos turė
jo įtakos tam aukštam miš
ko kultūros pakilimui; su
kūrė tą kryptį į aukščiausią 
miškų atželdimo suintensy- 
vinimą, kuriuo pasižymi 
čionykščiai proj. ir planai.

> Iš tikrųjų vidutinis Lat
vijos miškų metinis medie
nos prieauglis sudarė ne 
mažiau 3-jų kietmetrių, kas, 
palyginti su Vidurinės Eu
ropos miškais, yra visai nor
malu. Bet Latvija kriteriju
mi ima aukščiausius atsie- 
kimus. Jie kol kas priklau
so Danijai, kur metinis 
prieauglis pasiekia ligi 8 
kietmetrių. Tarybų Latvija 
ir statosi sau tikslu šį me
dienos prieauglio skaičių

nų laikų, šis žaliasis auksas 
įėjo į latvių tautos buitį ir 
kultūrą! XVII-jo amžiaus 
valstiečių trobos, senoviš
kos bažnytėlės, vienkie
miai, malūnai kalba apie 
begalinį tautinio genijaus 
išradingumą, kuris ir gele
žį, ir akmenį įstengė pa
keisti medžiu. Nuostabūs 
būdai savo reikalams pritai
kyti natūralius medžio lie
menų ir šakų išsiraitymus, 
dešimtys ir šimtai kėdžių 
nugarėlių ir atramų išlinki
mų formų, keistos medinės 
žvakidės vietoj skardinių 
lempų, drevės paverstos 
aviliais, išpiaustinėti lyg 
kokie nėriniai altorių pa
puošalai ir išsiuvinėjimų ir 

• audinių raštų ornamentai 
vaizduoja gyvą medžio au
dinio ornamentiką: pušies 
šakeles, beržo liemens . . . 
Ne atsitiktinai, o atitinka
mai su Latvijos kultūra, 
naujasis tiltas, vietoj vokie
čių susprogdinto, pastaty
tas per Dauguvą kaip tik iš 
medžio. Iškeldamas viršum 
miesto savo medines pasi
šiaušusias, lyg ežio adatas, 
juodai nudažytas arkas, 
nuostabiai s u d e r indamas 

\ masyviškumą ir grakštumą, 
■ šis tiltas (jauno architekto 

Stoliarskos projektas) nuo- 
I stabiai gerai ir stilingai įei

na į bendrą, pasenusią Ry
gos panoramą.

Kaip ir kitose mūsų Są- 
I jRng. vietose, Latvijos miš

kai smarkiai nukentėjo nuo 
karo. Medžių šaukiasi nu- 

: plikusios kalvos, iškirstos 
retumos, apnuogintos kelių 
trasos, pasistūmę į kaimus 
Baltijos pajūrio pustomieji 
smėlynai. Vokiečių okupa
cijos laikais nuogintas, sku
biai reikalingas apsodinti 
plotas, Latvijoje viršijo 
110,000 ha. Bet ir ten, kur 
pasiliko miškas, reikalas 
nėra geresnis, švara ir prie-

žiūra — tai tik vietomis 
matomi pro traukinio langą 
vaizdai. Iš tikrųjų netgi ir 
labai pavyzdingos urėdijos, 
tokios, pavyzdžiui, kaip Šli- 
terio, nieko negali padaryti 
su nepaprastu miško užter
šimu. Žalias jaunas medis 
negailestingai iškirstas ar
čiau kelių, prie plukdomųjų 
upių, prie gyvenamųjų vie
tovių, prie transporto kelių, 
o miškas pilnas neišrinktų 
šakų ir jau senai reikalingų 
iškirsti sausuolių, miškas 
pilnas užkrėtimo židinių, 
tai yra, pūvančių, suvirtu
sių kamienų, kurie apkre- 
čia sveikus medžius, kliudo 
atžalyno augimui. Ir urėdi
joms yra gana sunku, nes 
vokiečiai nutraukė telefono 
laidus, sunaikino ryšį, išsi
varė arklius, sunaikino 
transportą, sugadino kelius, 
sudegino ūkio trobesius. 
Prie šių karo okupacijos at
neštų nelaimių dar reikia 
pridėti neleistiną miško 
kirtimą 1931— 1939 metais. 
Per devynerius metus Lat
vijoje buvo iškertama pus
antro karto daugiau, kaip 
leistina. Ir išdavoje — Lat
vijos miškas iškirstas 20 
metų į priekį!

Reikalinga daug metų, 
kad pasitaisytų padėtis. 
Reikia skaičiuoti minutė
mis, norint pradėti tai ati
taisyti. Tik didelė latvių 
meilė gimtajam miškui ir 
galingoji socialistinė ūkinė 
sistema gali padėti Latvi
jai atkurti svarbiausiąjį 
liaudies turtą — žaliąjį miš-

žinišku miškų kultūros pa
kėlimu. Nežiūrint sunkios 
urėdijų būklės, 
baisių nuostolių, 
vokiečiai padarė miškams,
latvių tauta pasuka didžiau
sių sunkumų nugalėjimo 
kryptimi, į aukščiausią in- 
tensifikaciją. Tas reiškia, 
kad tikras socialistinio dar
bo ir galvojimo principas 
jau žmones apėmė ir mobi
lizuoja į vieną iš svarbiau
sių Latvijos ūkio šakų.

Juk miškas metai po me
tų, pagal naujus jo visuo
meniškus pramoninės eks
ploatacijos būdus, užima 
vis didesnį ir didesnį svorį 
šių dienų ekonominiame gy
venime. Medienos panaudo
jimas celiuliozės, sulfatų, 
h i d r o 1 izinėje pramonėje, 
miško vaidmuo, gaminant 
dirbtinius audinius ir kitus 
pakaitalus, auga kas metai. 
Statistika sako, kad metinis 
miško prieauglis vienam 
hektarui gali duoti daugiau 
pašaro gyvuliams, kaip vie
nas hektaras avižų, ir iš vie
no hektaro miško prieauglio 
galima daugiau išaust audi
nių, kaip iš vieno hektaro li
nų derliaus...

Griežta linija pravedama 
Latvijoje dėl miško eikvoji
mo. Tarp čionykščių prie
monių ypač svarbios dvi. 
Pirmoji— susiaurinimas (ir 
visiškas nutraukimas) sta
tybos iš medžio, pakeičiant 
medį ugniai atspariomis 
medžiagomis.

Kita priemonė — suma
žinti miško naudojimą ku
rui. Vietoj malkų, buvo iš
plėsta durpių gamyba; pi
liečiams leista nemokamai 
pasinaudoti visomis milži
niškomis miškų šiukšlėmis 
su sąlyga, kad nuo jų būtų 
išvalyti miškai, ir įdomiau
sia, Latvija yra pradininkė 
šio milžiniško darbo, valstie
čių krosnių perprojektavi- 
mo darbo.

Naujos ekonomiškos 
krosnies projektas, kuri su
naudotų kaip galima ma
žiau kuro, atiduodama pir
mykštį šilumos kiekį, pigiau 
atsieitų, mažiau pareikalau
tų plytų ir koklių, — tokios 
krosnies projektas svarbus 
visiems mūsų Sąjungos ra
jonams, ypač Baltarusijai, 
kur reikia atstatyti tūks
tančius kaimų ir kur miško 
problema yra nė kiek ne 
mažiau aštri, kaip Latvijo
je. O latviai šį reikalą išju
dino. Neseniai Rygos Žemės 
ūkio akademija išleido di
delį savo bendradarbių vei
kalą apie krosnis, kur su
rinkta dešimtys krosnių 
projektų, kurie numato vi
sus valstiečių buities reika
lavimus ir įpročius (šiltas 
gulėklis, garinė keptuvė ir 
tt.), o tuo pat metu mažo 
tūrio, minimaliai naudo
jančios kurą ir, be to, gra
žios ir solidžios.

Mašina išvažiavo į pačią 
pamiškę. Prie pat jos pri
ėjo, lyg jūrų mūša, geltono 
pustomo smėlio bangos. Bet 
smėlio judėjimas pažabotas 
dešimtimis kilometrų. Lyg 
juodos skruzdėlės jį dengia 
smulkios sodintinės pušai
tės. ®ti sunku. Koja klimp
sta sunkiame minkštame 
smėlyje, lipant į pirmąją 
smėlio bangą, o už jo tokios 
pat smėlio bangos, su tomis 
pačiomis sodintomis pušai
tėmis, ir kur tik nepašisuk- 
si, visur kopos, kopos, ko
pos. .. Bet vėjas smėlio ne
suka ore, kopų judėjimus 
aprimo: smėlys prisegtas, 
prismeigtas prie žemės plu
tos tūkstančiais medelių. 
Po 20—25 metų čja ims ūž
ti tankus miškas, iškils 
nauja g a 1 i n g a apsaugos 
juosta, ginanti žemę nuo 
vėjo ir vandens.

M. šaginian. (Pravda)

..........................

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kuopos Susirinkimo

LLD 20 kuopos susirinkimas 
įvyko 8 d. sausio. Narių daly
vavo nemažai. Sekanti drau
gai ir draugės išrinkta į kuo
pos komitetą šiems metams:

Pirmininku A. Navalinskas, 
protokolų sekr. B. Kastravic- 
kienė, finansų sekr. St. Jasi- 
lionis, iždininke H. žukienė. 
Delegatai į LPTK: I. Luzinas, 
J. Vaičekauskas, M. Luzinie- 
nė, M. Bekerienė ir J. K. Na- 
valinskienė.

M. Bekerienė ir A. Žemai
tienė gerai 
tais metais 
kuopos iždo, 
susirinkimų 
kandžių. Joms pagelbėdavo 
J. Kireilis, J. Vaičekauskas, I. 
Luzinas ir M. Luzinienė. Per 
tai pasididino kuopos iždas 
ant $20 nuo mažesnių paren- 
gimėlių.

Nutarta pirkti Laisvės Šeras 
už $25.

Atmokėjus visas išlaidas, iž
de beliko $25 su centais.

Kas norite pasipirkti gražų 
ir naudingą Vilnies išleistą ka
lendorių už 1946 metus, tai 
galite gauti pas kuopos pirmi
ninką A. Navalinską. Taipgi 
pardavinėja A. Žemaitienė, A. 
Maldaikienė ir kitos. Kalendo
riuje yra įdomių pasiskaitymų, 
apysakų.

Biruta Ramoškaite Gražiai 
Pasirodė

Sausio 21 d., Scrantono Fil
harmonijos Draugija turėjo 
savo trečią sezoninį koncertą, 
kuriame, kaipo viešnia, daly
vavo Biruta Ramoškaitė. Dai
nininke pasižymėjo labai pui
kiai. Jos turtingas, malonus 
balsas, patraukiantis nudavi- 
mas publiką užžavėjo, žymus 
kritikas, dr. D. E. Jones dien- 
raštyj The Scranton Tribune, 
šitaip atsiliepė apie daininin
kę: Vienatinė aria “Inflama- 
tus” tapo sudainuota per vieš- 
nią-solistę Birutą Ramošką, ir 
ji pakilo link savo triumfo šia
me briliantiniame veikime, ku
ris originališkai buvo skriamas 
dėl to, kuris turi 
balsą, kuris gali 
balso aukščiausių 
uždavinius panelė 
atliko. Buvo žymus smagumas 
girdėti “Aukštą C” atliktą be
(jį. S 6—S—6-3—s £-3—3 6—3—3 3-3-3 9-3—3 6—3—9 3—3—9

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

pastangų. Jos balsas turtingas 
galimybėmis, atgai’siais, tvir
tumu ir išraiška... Kadangi 
dainininkė yra dainavusi 
Scrantone keletą metų tam at
gal, tai dr. Jones šitaip baigė 
savo aprašymą: “Panelės Ra
moškaitės balsas dikčiai page
rėjo nuo tada, kai ji paskuti
nį kartą dainavo Scrantone, 
ne tik didumu, bet ir išraiš
ka.”

Scrantono pažangūs lietu
viai per Oną Perednienę įtei
kė dainininkei gražų gėlių bu
kietą, o po koncerto keletas 
draugų - draugių iki pusiau
nakčių praleido laiką prie už
kandžių. -Reikia atiduoti “ kre
ditas P. Pėstininkui, kuris bu
vo sumanytojas šio pagerbimo 
dainininkei; o vakaro dalyviai

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa- 
kalbink savo pažįstamą, sa 
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisve!

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

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

1113 Mt Vernon St. *
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

Vietos Žinios
Su 20 d. sausio apie 3,000 

Aluminum Co. (Edgewater, 
N. J.) darbininkų išėjo į strei
ką. Darbininkai priklauso prie 
United Steel Workers, CIO, 
unijos. Jų reikalavimai tie pa
tys, kaip ir kitų šioj plieno in
dustrijoj — priedo $2 į die
ną. Per visą šalį šioji plieno 
pramonė turi 766 dirbtuves 
su 700,000 darbininkų, pri- 
skaitant 18 stambių alumino 
dirbtuvių.

Streikas vedamas tvarkingai 
ir pikietninkai užsilaiko žymė
tinai pavyzdingai. Pikietuoja- 
ma pakaitomis po 4 valandas

ilgai atmins Birutės malonią i h* po apie 100 pikietininkų. 
nuotaiką ir jos draugystėj 'Unijos ofisas yra 344 Palisade 
smagiai praleistą laiką, jau 
nekalbant apie patį koncertą, 
kuris žavėjo aštuoniolikos šim
tų publiką.

Ruošiama Vakariene
Per virš dvejus metus saVo 

gyvavimo vietinis LPTK daug 
pasidarbavo sušelpime savo 
brolių užjūryje. Bet ir dabar 
rankų nenuleidžia ir vis dar
buojasi. Dabartiniu laiku Ko
mitetas rengiasi prie vakarie
nės, kuri įvyks vasario 24 d., 
Meškuno svetainėje. Visuomet 
mūsų šeimininkės paruošdavo 
gerus valgius. Tikimės, kad ir 
šį kartą atsilankiusieji bus pa
tenkinti. Todėl visi ir visos 
kviečiami atsilankyti.

Nugirdęs.

Avė., o pikietininkų “head
quarters” prie pat Aluminum 
dirbtuvės — Undercliff Ave. 
Čia pikietninkams suteikiama 
instrukcijos ir dalinama dykai 
kava ir sendvičiai.

Kai tik darbininkai išėjo į 
streiką, tai visi kapitalistiniai 
laikraščiai sušuko, kad “ko
munistų amaras” jau ir šią 
apylinkę užplunka. Tas jų šū
kis patarnavo tiek, kad vietoj 
skaityti kapitalistų interesus 
užstojančius laikraščius, dabar 
kasdieną tarp streikierių iš
platinama po su virš 1,000 eg
zempliorių Daily Worker ir 
po tiek pat dienraščio PM.

Hudson Dispatch, pranešda
mas šią žinią, išgąstingai su
šunka, kad streikieriams kava 
ir sendvičiai yra teikiama 
“Maskvos iškaščiais.”

Miesto (Edgewater) poli
cijos “čyfas,” pasikvietė strei
kierių komitetą ir “tėviškai” 

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

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

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

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS i 
(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 prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

pasakė, kad unija ir streikię- 
riai neprivalo turėti nieko ben
dro su komunistais. Puikiai at
sakė “čyfui” vienas iš streiko 
komiteto narių. Jis sakė: 
“Reiškia, jūs liepiat mums ne
turėti nieko bendro patys su 
savim, kaipo streikieriai, nes 
pirmose streiko dienose visus 
streikierius jūs pavadinote ko
munistais.”

Baisiai “čyfas” užsigavo ir 
su dideliu užpykimu pareiškė.

“Go on,” ir darykite, ką no
rit, bet “look out.”

Streikieriai atsišaukė dėl 
paramos. Daugelis krautuvi
ninkų ir šiaip streikieriams 
pritarianti žmonės jau atsilie
pė į streikieyių prašymą. Lie
tuviai irgi privalo parodyti sa
vo pritarimą streikieriams, nes 
ir lietuvių čia dirba.

Parama galima priduoti uni
jos ofise virš pažymėtu adre
su ar prie dirbtuvės pikietnin- 
kų “headquartery.”

K. Darbininkas.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai
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Penktas pusTfiptal

Nashua, N. H

PRANEŠIMAI

RENGĖJAI

VILNIES

KALENDORIUS
Kaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

PARDAVIMAI
Daug Visokių Raštų i 

Visokių Informacijų

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

būtų 
Tautų 
į tuos

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSGen. Morgan Pasilieka 

UNRRA Direktorium

PATYRUSIOS PRIE ELEKTRINE 
PAJĖGA SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
PRIE KORSETŲ IR GIRDLES

NEGRĄŽINI KOMPANIJOM 
VIRŠPELNIŲ TAKSŲ!

Willow Street, 
(25-27)

Nieko Negaus Mainieriy 
Našlės, Našlaičiai

Nelaimėj Žuvo Jonas Šimkonis
Automobilu važiavo 11 ypa

tų, 5 merginos ir 6 vaikinai. 
Prie Dover, N. H., jų automo
bilius įvažiavo į Bellamy upę. 
Penki iš važiavusių žuvo. Va
žiavusiųjų tarpe buvo ir lietu
vis Jonas Šimkonis, 23 metų 
amžiaus, tik ką grįžęs kaipo 
marinas iš karo tarnybos. Jis 
žuvo toj nelaimėj.

Tėvas ir motina džiaugėsi, 
kad sūnus sugrįžo iš karo tar
nybos. Bet neilgai teko džiaug-

Ruplenienė, J 
A. Kavaliūnas 
W. Jurkevičius 

Šūkis, J

doj. Buvo palaidotas 
Vaurienės rūpesčiu.

O paskiausia mirė

VALYTOJOS. Ofisų Namų. Nuolat. 
62c į valandą.

Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.
INGE, 59 Pine St., New York City

MERGINOS 
NUOLAT. LINKSMAS DARBAS. 

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

Washington.— Anglų ge
nerolas Frederick Morgan 
yra paliekamas Jungtinių 
Tautų šelpiamosios UNRR 
A organizacijos direkto
rium Vokietijai. Vyriausias 
tos įstaigos vadas Herber
tas Lehman buvo suspenda
vęs Morganų sausio 4 d. 
kaip žydų priešą. Nes Mor
ganas metų pradžioj sake, 
kad žydai turį pasaulinį są
mokslą iškraustyt visus sa
vo tautiečius iš Europos į 
Palestiną. Dabar Lehma- 
nas pareiškė pilną pasitikė
jimą Morganui.

Dienraščio Laisvės bazaras yra dalykas prie, 
kurio gali prisidėti visos Amerikos lietuviai. 
Gali prisiųsti dovanų daiktais ir pinigais.

Esame veikėjams pasiuntę bazar ui aukų rin
kimo blankas. Tad prašome visų, kurie aplaikė- 
te blankas, skubiai rinkti dovanas, pinigais, ir 
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 gauna paramos aukomis. Tad turi
me rūpintis parengimais sukelti kiek stambesnės 
finansinės paramos.

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

70c Į Valandą Minimum 
Vakacijos Su Alga 

Visos Šventės su Alga 
7-1/g Valandos Viršlaikiai 

Laikas ir Pusė

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių 

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

MONMOUTH 
SPORTSWEAR 

Reikalauja Tuojau 
tOPERATORIŲ 

FINIŠERIV
Patyrusių. Nuolatinis Darbas 

GERA ALGA
LINCOLN STREET 
MIDDLETOWN, 
NEW JERSEY

Telefonas RED BANK 2859-M.

BENJAMIN & JOHNI 
INC.

42 WARREN STREET 
NEWARK. N. J.

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

Broadway, ALDLD 2 kp. renj 
yakarėlį. Čia pagerbsime naujai 
rinktą 1946 m. valdybą. Bus gei 
kalbėtojas, drg. E. Blum, kuris k 
bčs vėliausiais dienų klausimais; 
to seks svarbios diskusijos dabai 
nes naminės kovos klausimi 
Taipgi bus arbatos ir užkandi! 
nes draugai prižadėjo atsinešti 
pyragą. Tad kviečiame visus da 
vauti, susipažinti su taip svarbi 
šių dienų klausimais ir tuom pa< 
sykiu smagiai praleisti laiką. Jži 
gos nebus. (25-26)

Sekantis Parengimas
Sekantis didelis parengimas bus Laisvės Ba

zaras. Įvyks vasario-Feb. 22, 23 ir 24 dienomis, 
bus Grand Paradise Salėse, 318 Grand St.,

Aukos Streikieriams
Baltimorės kriaučiai nutarė 

parinkti aukų streikuojan
tiems darbininkams. Nežinau, 
kaip buvo pasekmingas aukų 
rinkimas kitose šapose, bet 
Monarch Tailoring kompani
jos šapoj pasekmės buvo pras
tos. Apgailėtina, kad darbi
ninkai neįvertina šios visų 
darbininkų bendros kovos. 
Tokioj šapoj, kaip Monarch, 
surinkta tik $11.25. Tai sar
mata.

Washington. — Jokio at
lyginimo negaus našlės ir 
našlaičiai 24-rių mainierių, 
kurie žuvo per eksploziją 
Pineville kasykloj, Kentuc
ky valstijoj. Nes ta valstija 
ųeturi įstatymo dėlei priva
lomo atlyginimo už nelai
mes darbe. Apie tai prane
šė Jungtinių Valstijų dar
bo sekretorius Schwellen- 
bach. Sykiu jis ragino viso
se valstijose įvest verstiną 
darbininkų apdraudą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-3173 ATDARA VAKARAIS

platesnė korespondencija iš 
Bethlehem, Pa., nes jis tame 
mūsų kaimyniškame mieste 
buvo išgyvenęs per 32 metus.

Visus keturis palaidojo mū
sų tautietis graborius Jonas 
Ratinis, Jr.

Lai būna jiems lengva šios 
šalies žemelė.
Sveikinimai Laisvės Šėrininkų 

Suvažiavimui
Dėlei visokių priežasčių ne

galėdami dalyvauti Laisvės šė- 
rininkų suvažiavime, siunčia
me aukų. Aukavo po $2: F. 
Malkaitis, VI. Danielius, L. 
Tilvikas. Po $1: K. Abakon, 
K. Yudickas, V. J. Stankus ir 
S. Sharkey. Stanley Daniel, 
$1.45 ir V. Lingvinas 50c. Vi
so $11.95 čekis pasiųstas ad
ministracijai.

Aukavo Drapanų Lietuvos 
Žmonėms

Dvi sesutės, Violet ir Eliza
beth Pabijonaitės, aukavo 
daug savo gerų drapanų. Vin
cas Kaulius, atgabeno ir dar 
vieną vyrišką apsiaustą. V. 
Markauskienė aukavo keturias 
pofas čeverykų, o jos sūnus 
Walter Markauskas aukavo 
tris naujus “navy” siūtus, du 
baltus, ir vieną mėlyną. Ka
dangi jis jau laivyne nebetar
nauja, tai tokios drapanos jam 
nereikalingos.

Broliai ir seserys, aukokite 
gausiau drapanomis ir pini
gais. Mes iiuvešime į mūsų 
centro komitetą į Brooklyną, 
kaip tiktai susidarys pilnas 
“lodąs.” V. J. Stankus.

LLD 20 Kuopos Susirinkimas
LLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks vasario 8 d. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Gaukime 
naujų narių. Po susirinkimo 
bus užkandžių. Mūsų draugės 
veikėjos pasižadėjo paruošti 
gardžių užkandžių ir pigiai. 
Taigi, neprisivalgykit perdaug 
vakarienės. Užkandžius pasi
žadėjo pagaminti M. Bekerie- 
nė, A. Žemaitienė ir kitos. Tai 
bus draugiška sueigėlė. Nepa
mirškite dalyvauti.

A. Navalinskas, 
kuopos pirmininkas.

Gaunamas Laisvės Adm
427 Lorimer Street

Parsiduoda gerai įsteigtas kepimo 
biznis su namais. Randasi šiaurinėje 
dalyje Massachusetts yalst. Kepama 
ruginė duona, tortai ir kitoki ska
numai. Biznis išdirbtas per 25 me
tus. Geras investmentas pirkėjui. 
Kunze’s Bakery, 10 
Gardner, Mass.

Boston. — Massachusetts 
CIO unijų atstovų susirin
kimas pasiuntė kongresui 
raginimą, kad priimtų Bai
ley sumanymą, reikalaujan
tį negrąžint kompanijom 
taksų nuo viršpelnių.

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

Matulevičius, 
S. Rainordas 
A. Vaitkunskas, 
Butkus ir F. Ivan 
* Viso aukų surinkta $34. 
Bankieto pelnas $41.03. Viso 
$75.03. Pridėjus pinigus už 
parduotus Šerus, viso $200.03.

Taigi, Bostonas su apylin
kėm dar vis turi gerų Laisvės 
patriotų.’ Tik pastaruoju laiku 
korespondentai aptingo para
šyti. Kuomet būna daugiau ži
nių, labiau ir mėgsta skaityto
jai Laisvę. •

Lietuviškuose laikraščiuose 
kaip ir nėra, kas amerikinėj 
spaudoj būna veik kas dieną 
apie merginų susižiedavimus 
ir 1.1. Todėl šiuo sykiu repor
teris irgi negali nutylėti. Te
ko sužinoti, kad mūsų pianis
tė Helenutė Žukauskaitė susi
žiedavo su kareiviu ir jo duo
tą deimantinį žiedą nešioja su 
pasididžiavimu. Kaip žinoma, 
Žukauskaitė gabi pianistė ir 
buvo vedėja harmonijos gru
pės. Ji šiaip daug pasitarna
vus akompanavime pianu įvai
riems dainininkams daugelyj 
mūsų parengimų.

Draugai K. ir P. Žukaus
kai nenuilstantieji darbuotojai 
mūsų veikime. Jie puikiai iš
auklėjo vienturtę dukrelę. 
Veikiausia apie Helenos ves
tuves artimesni draugai para-

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS Ui 
DARBĄ NUO KAVALKŲ

MŪSŲ MERGINOS GALI UŽDIRB
TI IKI $65 i SAVAITĘ.

ŠVIES I-ŠVARI-MODERNIN® ?
DIRBTUVE

SHENANDOAH, PA.
Demokratinio lietuvių Centro sky

riaus šaukiama konferencija, 3 d. 
vasario, 
kampas 
vietinių 
atsiųsti 
svarbių 
mickas,

Dar labai daug žmonių 
tiki tam, ką pasakoja turčių 
spauda apie turtingus žmo
nes. Girdi, jie buvo seniau 
neturtingi, nešiojo laikraš
čius po namus, bet savo 
darbštumu ir taupymu iški
lo į viršų ir dabar milijo
nieriai.

Nesunku apskaičiuoti, ar 
darbininkas; kad ir kažin 
kaip darbštus ir taupus, 
galėtų būti milijonierium.' 
Štai jums pora faktų.

Sakysim, kad darbininkas 
uždirba po $40.00 į savaitę. 
Dabar daleiskim, kad jo 
šeimyna nedidelė ir jis su
taupo per savaitę $20.00. 
Metai turi 52 savaites. Tai
gi, per metus laiko jis gali 
sutaupyti $1,040. Per ko
kius 20 metų jis galėtų su
taupyti $20,800, neskaitant 
palūkanų, kurias jis gautų 
už banke laikomus pinigus.

Bet mes žinome, kad $20,- 
000 šiandien yra maži pini
gai. Turčiai skaito savo tur
tus milijonais ir net bilijo
nais. Sakykim, kad turčius 
turi $1,000,000 vertės tur
to. Sutaupant kas savaitę 
po $20, jam reikėjo dirb
ti virš 960 metų.

Tad kaip žmogus išaugi
na savo turtą? Jis išaugina 
savo turtą gaudamas dalį 
kitų darbininkų uždarbio. 
Kada samdytojas pasisam- 
do keletą darbininkų, jis 
neatiduoda viso uždarbio 
darbininkams. Kiek jis pa
silieka, čia nenagrinėsime, 
nes neužteks vietos, bet da- 
leiskime, kad jis pasilieka 
po $1.00 į dieną. Jeigu jis 
samdo 10 darbininkų, jam 
lieka jau $10.00 į dieną ne 
jo uždirbtų pinigų.

Kitų uždirbtais pinigais 
samdytojas plečia savo įmo
nes, samdo daugiau darbi
ninkų. Prie to, samdytojas 
dažniausiai pasiskolina pi
nigų įmonių įrengimui ir 
paskui kitų darbininkų už
darbio dalimi išsimoka.

Kada fabrikas samdo 
bent keletą tūkstančių dar
bininkų, dešimtis tūkstan
čių darbininkų ir net šimtus 
tūkstančių darbininkų, 
kiekvienam gali būti aišku, 
kiek jam susidaro kapitalo 
pasiliekant bent po kiek 
nuo kiekvieno darbininko.

Kaip pasidaro turtingi 
tie, kurie savo įmonių ne
turi ? Jie taip pat įgyja tur
tus gaudami dalį darbinin
ko algos. Fabrikantas, ku
ris parduoda savo gaminius 
pardavinėtojui, sykiu per
duoda ir dalį taip vadina
mos pridedamosios vertės 
arba darbininko uždarbio. 
P a r d avinėtojas parduoda 
gaminį už tiek, kiek gami
nio kaina nustatyta, o fab
rikantui sumoka tiek, kiek

Jaunuolis šimkonis buvo pa
laidotas 23 d. sausio Lietuvių 
Kooperat. Kapinėse. Lai būna 
jam lengva žemelė ant laisvų
jų kapinių.

gaminys vertas. Jam palie
ka kaip pelnas ta dalis dar
bininko uždarbio, kurią fa
brikantas perleido jam su 
gaminiu.

Darbininko darbas yra 
didžiausias turtas pasauly
je. Aukso šmotelis yra bran
gus, bet kada darbo žmo
gus įdeda darbą ir iš jo pa
daro žiedus ar laikrodžius, 
to aukso vertė pakyla kelis 
kartus. Aukso vertė taipgi 
remiama darbu, kiek jo rei
kalinga aukso pagamini
mui, išėmimui iš žemės. 
Jeigu aukso būtų iki valios, 
kaip oro, tai jis nieko ne
kainuotų, kaip oras.

Marksistas.
(Iš Liaud. Balso)

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškoma J. Rutkausko, Jievos 

Rutkauskaitės - Šilkaitienės ir T. 
Rutkauskaitės-Gančiuvienės. Iš Lie
tuvos paeina nuo Mariampolės Ap
skričio (Šunskų), Mariampolės vals
čiaus, kaimo Patsiškių. Malonėkite 
atsišaukti, aš turiu laišką nuo jūs 
sesers Marytės iš Lietuvos. Mano 
antrašas: M. E. Custer, R. D. 2 Wil
son Mills Rd., Chardon, Ohio.

(26-28)

SIŪLO SLĖPT ATOMI
NIUS BANDYMUS

Washington. — Kongre
sinės laivyno komisijos na
riai siūlys neleist svetimų 
kraštų žmonių tėmyti ban
dymus, kur atominės bom
bos bus mėtomos į karo.lai
vus. Valstybės sekretorius 
Byrnes sakė, galima 
pakviest Jungtinių 
organizacijos narius 
bandymus.

Washington.— Pranašau
jama, kad apie šios savaites 
pabaigą būsią galima gaut 
jau gana mėsos pirkti.

Washington. — Tikimasi, 
kad per savaitę bus pada
ryta sutartis delei algų pa
kėlimo plieno darbininkam.

Washington.—Darbo Fe
deracijos vadai sako, jog 
tiktai medžiagų stoka stab
do naujų namų statybą 
įvairiose valstijose.

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

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

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvj 

1 d. vasario, 8 v. v., 407 Lafaye 
St. Prašau visų narių užsimokėti i 
metų duokles ir dalyvauti susir 
kimo, nes bus raportas iš Laisi 
šėrininkų suvažiavimo. — A. Jo< 
f in. rašt. X25-26)

Mirė Lietuviai
Lietuvių eilės šuoliais retė

ja. Tiktai ką pradėjome nau
jus 1946 metus, o žiūrėkite, 
kiek jau mirė mūsų mažoj lie
tuvių kolonijoj, o kur dar ga
las metų, štai, laike poros sa
vaičių, sausio mėnesyje, mirė 
Marijona Eidukienė, 66 metų. 
Paėjo iš Astampų kaimo, Sim
no parapijos. Paliko nuliūdi
me vieną dukterį, tris sūnus ir 
daug, giminių.

Antras mirė Antanas Daili
dė, 63 metų. Buvo siuvėjas 
Dundee drapanų krautuvėj. 
Atvažiavęs prieš tris metus iš 
Scranton, Pa. Paliko nuliūdi
me moterį ir penkius suaugu
sius vaikus.

Kiek anksčiau mirė Vincas 
Lesinskas, kurį vadindavo 
Williamu, 53 metų. Giminių, 
nei moteries jis, matyti, ne
turėjo. Iš amato buvo virėjas 
valgyklose. Buvo laisvas ir ge
ros širdies žmogus. Labai my
lėjo gerti svaigalus, tai ir am
žių baigė apskričio prieglau-

Onos

Jonas
Murza.’ Apie jį buvo parašyta

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 10 d., 2 vai. dieną. Šis 
susirinkimas turėtų įvykti kaip 3 d. 
vasario, bet kadangi šioj dienoj 
įvyksta Lenin-Lincoln Memorial 
Meeting, Mosque Theatre, 1020 
Broad Street, Newarke. Tad mūsų 
susirinkimą atidedame, kad galėtu
me skaitlingai dalyvauti Mosque 
Teatre, kur kalbės Wm. Z. Fosteris. 
— V. W. Zelin. (26-27) i

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkin 

įvyks vasario 3 d., 6:30 v. v. L.P. 
17 School St. Visi nariai praš< 
dalyvauti. (26-27)

LLD 2 Kuopos Parengimas
Sausio 20 d. Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 2-ros kuo
pos parengimas Laisvės dali
ninkų suvažiavimo pasveikini
mui vidutiniai pavyko. Visiems 
pasivalgius, parengimo pirmi
ninkas padarė pranešimą, kas 
ir kokiam tikslui surengė šį 
bankietą. Jis nurodė, kad su
sirinkome pasilinksminti, pasi
šnekučiuoti iv pasiklausyti jau
no armonisto Richard Barris 
muzikos. Kas norės, galės 
liuosnoriai duot aukų pasvei
kinimui Laisvės dalininkų su
važiavimo ir kas norės, galės 
pirkti Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės Šerų.

Po vieną Šerą pirko (už 
$25) Mary Krasauskienė, 
Ivan Niaura, Jonas Žekonis, 
D. G. Jusius ir George Lakas. 
Viso Šerų nupirkta už $125.

Aukavo suvažiavimo pasvei
kinimui po $5 G. ir K. Kvie
tus, M. Andreliunienė ir M. 
Krasauskienė.

Po $2: P. Nukas, G. Lekas, 
J. Barris, A. J. Kupstis ir dr. 
J. Repšis.

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS

VAKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS 

KREIPKITĖS
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14, 
MILLTOWN, N. J. (U)

Bankietas
LDS 48 kuopa rengia ban

kietą, šeštadienį, vasario 23 d., 
Lietuvių Svetainėje, 851 Hol
lins,St. Pradžia 7:30 vai. va
karo. Bus valgių ir gėrimų ir 
bus gera orkestrą šokiams, 
įžanga $1.50. Kviečiame visus 
atsilankyti.

LDS 48 kuopa prašo kitų or- 
ghhizacijų nieko nerengti ge
gužės 12 d., 1946. Kuopa tu
rės gegužinį išvažiavimą tą 
dieną. Tad visi galės dalyvau
ti jame.

Apie Bendrą Komitetą
LietuViai, rusai ir Ukrainai 

turi sudarę bendrą veikimo’ 
komitetą. Komitetas laikyda
vo savo susirinkimus rusų ne- 
prigulmingos bažnyčios salėj. 
Pas rusus popas nevaldo baž
nyčios. Tad parapija išrinkto 
komitetą ir tas komitetas at
lieka valdybos darbą. Pradžioj 
šių metų buvo rinkimai ir re
akciniai elementai įsispraudė 
į pirmas vietas ir laikinai pra
šalino bendrą komitetą iš sve
tainės. Pirmininkas uždraudė 
komitetui susirinkti. Bet savo 
delegatų dar neatšaukė. Dele
gatai, kurie yra nuo parapijos, 
yra labai geri veikėjai ir pa
žangūs žmonės, ir jie sako, 
kad jie kovos ir neleis reak
ciniams elementams sugriauti 
bendrą mūsų veikimą kas *dėl 
pagalbos Sovietų Sąjungai.

Beųdras komitetas rengia 
koncertą, sekmadienį, kovo 24 
d., Lietuvių Svetainėje, 851 
Holhns St. Sovietiniai artistai 
išpildys programą. Įžangos ti- 
kietai $1.20 ir $1.80. Pelnas 
eis Sovietų Sąjungos pagalbai.

Bendras komitetas gavo iš 
centro (nuo United Russian 
Committee 'of the American 
Society for Russian Relief, 
Inc.) knygutes dėl parinki
mo aukų. Centro užsibrėžta 
surinkti 100,000 dolerių iki 1 
d. gegužės. Tai bus metinė su
kaktis sumušimo fašizmo. Au
kotojai galės aukoti po $1 ir 
po $5. Komitetas prašo pa
remti šį garbingą darbą. x

S. Raymond.

V Ji- • .... ,.įt



Manytum, kad Mes

nekliudė

apsivesti ir apsigy

MIR
metų

LAISVES
kitokiųBAZARAS Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer
Manager

Licensed Undertaker

Visas tris dienas bus šokiai PARDAVIMAI
231 Bedford Avenue

dainų programa

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
Gros šokiams visas tris dienas

Nuo 2 iki 4:30 po pietą Įžanga nemokama

MMH MAAM

Pirmadieniais
Trečiadieniais 
Penktadieniais

LaGuardia Keliauja 
Piety Amerikose

Negras Paimtas
Dodgers Tymą

grupių ir
Iš senų 
naujus

FEPC 
paga-

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVfcN, N. Y.
Vasario ,1-mą visi automo

biliai privalo turėti šiemetines 
leidimų lenteles.

Sulaikė Nužiūrėtą 
Padeginėjime

9483
SIZES 
2 to 8

uni- 
slap- 

policija

Ragina Senatorius 
Išmesti Bilbo

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

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

Valandos
Penktadieniais Uždaryta

9—12 ryte
1— 8 vakare

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Pikietai Neleido Policijai 
Išsirinkti Vieno; Firmai 
Nevyksta Laužyt Streiką

Iš anksto pasiruoškime tam gražiam parengimui. Daly 
vaukit visi. Pasilinksminkit ir paremkit savo dienraštį.

OFISO VALANDOS:

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

Grand Paradise Salese
318 Grand Street Brooklyn, N.

ves- 
pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Graikijos demokratiniai žmo
nės nusiskundžia, kad Anglijos 
remiama valdžia juos baisiai 
terorizuoja.

J. Walter McClancy, 31-14 
55th St. Woodside, paskirtas 
teisėju šeimos Santykių Teis
mui, su $12,000 algos metams.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Staten Island prieplaukų 
gaisras padaręs nuostolių $2,- 
000,000.

VISAIS VAKARAIS ĮŽANGA 
TIK 35c ASMENIUI

Parsiduoda pigiai keletas kaval- 
kų rakandų, taip pat yra 4 kamba
riai, pigi renda. Prašome kreiptis 
ant antrų lubų. John T. Rūbas, 87 
Gerry Street, Brooklyn, N. Y.

(26-31)

Jam Taip Pataręs 
“Dievas”

Atvežtos Laužyt Strei 
ką, Merginos Grįžta 

Namo

Skebai ne 
pikietus lįs

Daug suaukotų daiktų, kurie bus išparduoti gan 
prieinamom kainom.

Pereitą savaitę > sugrįžo is 
užjūrio paskutinė Radio City 
Music Hali grupė, keliavusi su 
programomis kariškiams. Ka
riškiams programose visu ka
ro laiku yra dalyvavę 49 as
menys iš to teatro reguliario 
štabo.

Senatoriams James Mead ir 
Robert F. Wagner įteikiamos 
peticijos, pasirašytos 15,000 
New Yorko miesto gyventojų. 
Jose prašo New Yorko valsti
jos senatorių įteikti Senatui 
rezoliuciją, reikalą ujančią 
prašalinti Bilbo iš Senato.

Gražuolei suknelės ir kel
naičių setui forma 9483 gau
nama 2 iki 8 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merj ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St.. Brooklyn 6. N. Y

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

Brooklyno namų tarpdury
je rastas paliktas jau nebe vi
sai mažiukas kūdikis, kelių 
mėnesių. Jį patalpino New 
Yorko pamestinukų ligoninėj 
iki išduos kur auklėti.

Motorinių vežimų skaičius 
New Yoyko mieste šiemet esąs 
apie 25 nuošimčiais didesnis 
už pernykštį.-

Pereitą antradienį New Yor 
kan pribuvo 16 įvairių laivų 
laivukų, parvežė 11,096 ka 
riškius.

Gavusi savo kelionei 
Tuckeriūtė, užėjusi ant 
troko, per garsiakalbį 
kėjo unijai laimėti.

Buvęs New Yorko majoras 
LaGuardia buvo sustojęs Puer
to Rico pasikalbėti su tenykš
čiu gub. Tugwell. Iš ten tolyn 
išskrido pereitą sekmadienį. 
LaGuardia siunčiamas prezi
dento Trumano atstovu daly
vauti Brazilijos prezidento 
prisiekdinimo iškilmėse.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Walter Travis, 38 m., kle
bonijų apkraustytojas, sakėsi 
girdėjęs “Dievo balsą,” lei
džiantį jam pasinaudoti var
dan Dievo surinktais iš žmonių 
pinigais. Jį pasiuntė Bellevue 
ligoninėn ištirti protą. Teisė
jas pamanė, jog visai nenor
malu girdėt Dievo balsą tiems, 
kurie nori nešti pinigus iš kle
bonijos, ne į kleboniją.

Dabar paaiški, kad Ameri
ka parduoda Ispanijai savo or
laivius ir aliejų.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

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 BARBERIAIFotografas
Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių.

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Ares.)

B’KLYN, N. Y.

Kariškiams ir civiliniams 
kariškoje tarnyboje paštas 
priims registruotus, užklijuo
tus pundelius iki 11 svarų svo
rio. Nauja taisyklė įeina ga
llon vasario 1-ma.

Pirmasis iš tų gaisrų pasi
rodęs 10:20 vakaro, 4401 8th 
Avė.; kitas vėliau 802 47th 
St.; dar paskiau kiti.

John Tamošaitis 
amžiaus; gyvenęs 98 Talman 
St., Brooklyne, mirė Kings 
Caunty ligoninėje, sausio 28- 
tą. Bus palaidotas vasario 1- 
mą į Šv. Jono kapines. Pašar
votas koplyčioj pas graborių 
J. Garšvą, 231 Bedford Ave. 
Paliko nuliūdime brolį ir se
serį. Laidotuvėmis rūpinasi 
graborius J. Garšva.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Šeimyniška scena iš jautriai šiltos filmos “Our Vines 
Have Tender Grapes.”

G i m b e 1 s departmentinei 
krautuvei paskelbus išpardavi
mą 26,000 porų nylon kojinių, 
subėgo apie 30,000 žmonių. 
Bent kas 5-tas asmuo toje mi
nioje buvę vyrai, norėjusieji 
savo žmonai, meilužei, seserė
lei, o gal ir mamai įtikti su 
tomis dar vis ne gana gauna
momis vilionėmis.

Tūli prastovėjo ištisas va
landas, kol sulaukė savo ei
lės. Paskutiniams pritrūko. 
Parduota tik po 1 porą vie
nam, nuo $1,20 iki $1.55 pora. 
Tačiau, sakoma, kas turėjo vi
są dieną laiko, gal gavo • ir 
daugiau negu porą. Krautuvės 
savininkai sakėsi neturį nieko 
prieš, jeigu kas turėjęs kantry
bės antru kartu tarsi sūryje 
suspaustu ištisas valandas iš
stovėti ir gauti antrą ar trečią 
porą.

Visgi yra žmonių, turinčių 
gražaus laiko.

XZA RESTAURANT

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų,
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Brooklyne sulaikytas tūlas 
Michael Di Capua, įtariamas 
aną vakarą bandęs padegti 5 
namus. Tą jis atlikęs bėgiu ar
ti poros valandų. Jis buvęs 
matytas įeinant į vieno namo 
skiepą, kur kilo gaisras. Gais
rai visi pastebėti laiku ir už
gesinti.

Sekmadienį, Vasario 24-tą
Bus šeimyniškas popietis, čekerių turnamentas 

ir kitoki žaislai.

Dvi merginos, atvežtos net 
iš Te^as valstijos čionai lau
žyti Western Union telegra
fistų streiką, pareikalavo ir 
gavo kelionės lėšas parvažiuo
ti namo.

Merginos, Elala Adams ir 
Jewel Crowell buvusios atskri- 
dintos iš Amarillo, Tex., die
ną pirm streiko. Joms, žinoma, 
neleido niekur eiti, jos miego
jusios telegrafų bildinge. Joms 
buvusios žadėtos puikios sąly
gos. O kasgi, būdamas jaunas, 
nenorėtų pamatyti New Yor- 
ką, pabuvoti šauniuose jo nak
tiniuose kliubuose, kaip paro
doma filmose. Kitokio New 
Yorko, aišku, didžiuma mūsų 
šalies gyventojų nepažįsta, 
kaip tik matomąjį filmose, mi
lijonierių New Yorką. Tad 
keistos pasirodė merginoms są
lygos būti uždarytoms bildin
ge, tarsi kalėjime. Jos susiži
nojo, kas čia dedasi, susisiękė 
su pikietų kapitonu Moore ir 
pasakė, kad jos išvažiuoja.

Atmokestį kelionės grįžti 
namo gavo ir kitos trys mer
ginos, Rose Tucker, Violet 
Downing ir Ruth Dalton. Jos 
buvusios irgi atvežtos iš anks
to, išvakarėse streiko. Jos ąt- 
sisakė eiti darban pro pikietus.

f erą, 
unijos 
palin-

Jiniją. Jo daugiau 
licija.

Pikietas tęsėsi, 
drįso pro tankius 
ti, grupės jų stoviniavo už blo
ko ir už kelių blokų. Unijos 
viršininko Selly reikalavimo 
skebus išskirstyti policijos va
das nepaklausė. Jei taip būtų 
susiblokavę streikieriai ir bo
sas reikalavęs juos skirstyti, 
aišku, būtų buvusi kita gaida.

- - - rr - it t t ti -m - -----Trri>irniwwrm—

Western Union telegrafų 
firmos streikas įžengė į ket
virtą savaitę pereitą pirmadie
nį su dvišake ataka ant strei
kuojančių darbininkų.

Iš vienos pusės, firma neva 
pasitraukė atgal, pasiūlė pra
dėti pasitarimus su unija — 
American Communications As
sociation, ko pirmiau nebuvo.

Iš kitos pusės, užaštrinta 
kiršinimas, užpuldinėjimas pi
kietų ir bandymas masiniai 
pravesti streiklaužius. Teisme 
bandyta išimti drausmė pikie- 
tams kliudyti įvesti į bildingą 
tuos, kuriuos finna parody
sianti esant jai būtinai reika
lingais. Svarstymas drausmės 
prieš pikietavimą atidėtas uni
jai to pareikalavus.

Pikietas, žinoma, tebesitę
sia, unijistai tebekovoja ap
saugoti savo darbus ir gauti 
žmoniškesnį atlyginimą. Pir
madienį streikieriams vėl tal
kino pikiete kitos unijos, ne
šinos savo iškabomis, persta
tančios unijas ir reiškiančios 
pritartį streikieriams.

Neleido Areštuoti
Atmaršavus kailiasiuvių 

jos Floor Boys grupei, 
toji ir uniformuota 
kokiu tai sumetimu pasirinko 
jų vadą Leon Strauss.

Tačiau pasimojimas areš- 
tuot neišdegė. Strauss neseniai 
sugrįžo iš karinės tarnybos, 
atėjo pasidabinęs kare nuo
pelnų požymiais, kuriuos jis 
gavo kaipo leitenantas armi
joj. Policijai Strauss’ą ištrau
kus iš pikieto linijos areštuo
ti, kiti vaikinai unijistai ap
supo jį apsupusią policiją ir 
Strauss’ą susigrąžino į pikieto

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ 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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

John W. Wright, 27 metų, 
negras sportininkas, pasamdy
tas į Brooklyno žymiausį pro
fesionališką baseboles tymą 
Dodgers. Pereitą rudenį buvo 
pasamdytas Jackie Robinson.

Pasirodo, ilgų metų veikla 
davė pasėkų. Pažangieji mies
to gyventojai, ypatingai ko
munistai, per ilgą laiką vedė 
kovą už tai, kad sportas, kaip 
kad ir darbai šapose turi bū
ti atdaras visiems be skirtumo. 
Kad žaidėjai būtų samdomi 
ne pagalo odos spalvą, religi
ją ar tautinę kilmę, bet pa
gal gabumus žaisti. Tai buvo 
kova už savo rūšies 
sporte ir didieji ledai 
liau, jau pralaužti.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

. .......  . 569 
žele v

Namai, mieli nameliai. Su
žymėti šiam vdizdui ant au
deklo forma 569 yra 12XI414 
dydžio. Siuvinėjama kryžiu
kais.

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

sudarau
BRiioMiit ruoniškais. Rei- 

kalui esant ir
Who&Au padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 
Soidaujama. Tai- 
pogi atmaHavojų 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

RANDA VOJIMAI
Lietuvių porai, su vienu vaikeliu, 

i'eikalinga 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)

SUSIRINKIMAI į
BROOKLYN, N. Y. ■

Liet. Pagalbos Teik. Kom., B’klyn 
Skyr., labai svarbus susirinkimas 
įvyks sausio 31 d. Laisvės salėje, 419 
Lorimer St.,, 8 v. v. Prašome brook- 
lynlečlus ir iš apylinkės dalyvauti, 
nes turime nepaprastai svarbių rei
kalų svarstyti. — J. W. Thomsonas,

.......... ..... .......

Praeitą pirmadienį, sausio 
28 d., tapo garbingai paliuo- 
suotas iš karinės tarnybos, po 
ištarnavimo 4 met., vyres
nysis Onos ir Juozo Zakaraus
kų sūnus S/Sgt. Edward Za
karauskas. Abu tėvai džiaugė
si sūnaus į namus sulaukę. Tik, 
deja, neilgai. Mat, Edwardas 
jau yra suplanavęs ir vėl tėvus 
apleisti 
venti Rockville Center, N. Y., 

\ ten pat, kur ir jo būsima žmo
na gyvena. Ji yra kitatautė.

Edwardui tėvas, Juozas Za- į 7
karauskas, tarnaująs -jau de- 

j vinti metai Liet. Amerikos Pi- 
■■ liečiu Kliube gaspadoriumi, 

mobilizuoja talką Aleko Del
kaus, Walterio Meiliūno, Jono 
Jacksono ir kitų savo ir žino

tinos draugių ir draugų, ir ruo
šiasi iškelti kuo puikiausią 
Vestuvių pokilį. Tas pokilis, ži
noma, bus ne kur kitur, kaip 
tik Pil. Kliubo salėse, šeštadie
nį, vasario 2 d. Prasidės 6 vai. 
vakaro ir tęsis. . . kol užsi
baigs.

Zakarauskų jaunesnis sū
nus, Alekas, tarnavęs 3 metus 
marinuose ir užsitarnavęs kor- 
poralo laipsnį, taipgi garbin
gai buvo iš tarnybos palių o- 
Būotas 18 d. gruodžio, praeitų 

• metų. Alekas patarnaus bro
liui vestuvėse, o pats dar kol 
kas vedybinių planų neturi,— 
pasiliks su tėvais, gyvenančiais 
166 Manhattan Avė., Brook- Hbyne.

Edwardas Zakarauskas ma
no apsigyventi 210 Merrick 
Road, Rockville Center, N. Y.

Linksmų vestuvių tau, Ed- 
wardai, o po jų laimingo šei
myniško gyvenimo! Rep.
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