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KONGRESMANŲ DAUGU 
MA PAREMIA CASE’O

BILIŲ PRIEŠ STREIKUS

Holandai Gauna Amerikos 
Armijos Lėktuvų Kovai 

Prieš Indoneziją
Holandų Pulkininkas Pripažino, kad Amerika Pardavinėja 

Jiem Lėktuvus; Jie Tikisi Gaut ir Jankių Lakūnų
Washington. — Kongreso 

atstovų rūme buvo įnešta 
visokių pataisymų prie re- 
publikono Case’o sumany- 

“L mo’ ^tiris atkreiptas prieš
nominuoti tokius i kreikus ir pi ieš daibo uni-

Vasario mėnesį LDS kuopos 
šaukia savo narių susirinkimus 
ir nominuoja Centro Valdybos 
narius, kurie stovės Susivieni
jimo priešakyje per sekamus 
dvejus metus.

Kai kurie LDS nariai darė 
man pastabų dėl straipsnio, 
neperseniai tūpusio Laisvėje, 
kuriame buvo siūlomi tūli as
menys atitinkamoms Centro 
Valdybos vietoms. Tūli mano, 
kad tai ar kitai vietai aš tu
rėjau siūlyti ne tuos 
kuriuos siūliau.

Kaip tuomet, taip 
pabrėžiu, jog mano
mas neprivalo sulaikyti nei 
vieno LDS nario nuo nomina- 
vimo tokio asmens, kuris, na
rio nuomone, yra tik amas tai 
ar kitai vietai. Kiekvienas turi i 
pilną teisę nu.........  —......
asmenis, kurie, pagal jo nuo- jas' Demokiatas kongies- 
monę, yra tinkamiausi būti manas Emanuel Celler iš 
Centro Valdyboje. (New Yorko pasiūlė tokį pa-

Menu, kad nariai tai ir pa-įtaisymą, kad jo priėmimas 
darys, nes mūsų Susivienijime i būtų-reiškęs, viso Case’o bi- 
žydi plačiausia demokratija. liaus atmetimą. Kongres- 

★ ★ ★ manai 130 balsų prieš 42
Antanas Bimba jau rūpina- atmetė Cellerio. pasiūlymą.

Celleris pareiškė, kad jeigu 
nyti, kad jis neužilgo sės lai- Case’o sumanymas T 
van ir plauks į Kolumbuso že- priimtas, tai būtų sugrąžin-

si grįžimu namo. Tenka ma
nyti, kad jis neužilgo sės lai-

. v. . ... .. į tas pilnas teismų indžionk- 
Būtų g:erai, tačiau, jei įr policijos buožiu vieš-

pabuvotų Tarybų Lietuvoje iki j ■ 
vasario 
Tarybų Sąjungoje įvyks rin-1 
kimai atstovų į aukščiausįjį 
šalies parlamentą (sovietą).

Tai bus nepaprasta savotiš-; 
ka šventė visoje šalyje.
pagalvokime: arti 200 milionų i 
didžiosios šalies piliečių — iš! 
viso 16-ka suvereninių tarybi-1 
nių respublikų — dalyvaus 
balsavimuose!

L L m ‘ J IKI ipatavimas.
io 10 d. Ta diena, mat, 1 , ... , .* Visi kiti pataisymai pa

matiniai sutiko su Case’o 
sumanymu. Jie skyrėsi vie
ni nuo kitų tiktai tuom, jog 

Tik kai kurie reikalavo aštriau

Dr. J. J. Kaškiaučiau^ | 
straipsnis, tilpęs antradienio j 
Laisvėje, nepaprastai įdomus! 
ir aktualus.

Kurie jo dar neperskaitėte, VęS Jungtinių Valstijų iždo 
būtinai tai padarykite! sekretorius Henry Mor- 

:genthau, kalbėdamas Pilie
čių Politinio Veikimo Ko- 
fmitetui, užreiškė, kad Tru- 
mano - Byrneso valdžios 
nuolaidavimas fašistinėms

Prieš kelątą dienų Anglijoj i 
mirė E. Phillips Oppenheim’as 
fantastiškiausių pasakų rašy
tojas.

Oppenheim’as mirė būda- .... . .
mas 79 m. amžiaus ir jis savo j Ispanuos ir Argentinos val- 
gyvenime paraše 150 knygą, ėdžioms peri trečiojo pasau- 
— ilgesnių ir trumpesnių pa- Jinio karo pavojų.
sakų!. “Subėgę į Ispaniją ir Ar-■ / . “Subėgę į Ispaniją ir Ar-

Tai. bene patsai gausiausias gentiną, naciai įsteigė sau 
rašytojas, koks iki^iol yra gy- papėdes pasiruošti naujam 

i karui, sakė Morgenthau:venęs.
Kai kurį rytą jis parašyda

vęs po 5,000 žodžių, o popie
čius praleisdavo sportui, pa- 
žmoniams arba poilsiui.

Pradėjo jis rašyti prieš virš 
50 metų ir rašė ir rašė, kaip 
mašina! Kadaise jis, žinoma, 
rašė plunksna arba paišeliu, 
paskui rašomąja mašinėle, o 
vėliau — diktuodavo savo se
kretorei arba įkalbėdavo tie
siog į diktafoną, iš kurio jo 
sekretorė nurašydavo.

—Mano vaizduotė ir sme
genys, — sakydavo jis, — 
veikia kur kas greičiau, negu 
ranka ir aš vos spėju liežuviu 
pasakyti tai, ką man diktuoja 
mano vaizduotė ir smegenys. ( - . ,v - . . .

Tai buvo nepaprastai gau- ’Sokratai. 1S pietinių valsti- 
su rašytojas ir daugelis jo vei- JU sukėlė gatvinį trukšmą 
kalų yra išversta į kitas, ne-ĮP^eš tą pasiūlymą ir riks

mais bei tauškalais neprilei
do jo prie balsavimo. To
kiais ermyderiais jie pasi
ryžę ir toliau sulaikyt tei
singos samdos pasiūlymą 
nuo viso senato balsavimo.

REAKCININKAI BAN
DO LERMU UŽMUŠT 

TEISINGĄ SAMDA
' Washington.
rius Alben J. Barkley pasiū
lė apribot laiką ginčams 
dėl sumanymo, siūlančio vi
suomet palaikyt teisingo 
darban samdymo įstatymą, 
kad darbininkai nebūtų at
metami ar skriaudžiami dėl 
jų religijos, tautybės ar 
'spalvos. Atžagareiviai de- I w • • • i •

angliškas kalbas. Oppenheim’
as buvo turtingas žmogus.

jokios socialės pras- 
rašė tam, kad suin- 

skaitytoją,. atitrau- 
mintj nuo visuomeni-

Bet jo raštai buvo tušti. 
Oppenheim’as sakydavo, kad 
jis rašo ne tam, kad savo apyT 
sakomis aiškinti visuomeninius 
klausimus — jo raštai, taigi, 
neturėjo 
m ės. Jis 
teresuoti 
kiant jo
nių arba asmeninių rūpesčių.

Jo pasakos liečia aukštus 
ponus ir jų ponias, tarptauti
nes intrigas, šnipinėjimus, sek
lių (detektyvų) žygius ir kitus 
būtus ir nebūtus dalykus, įdo
miai, suinteresuojančiai apra
šytus. Jis pats manė, kad ge-

Tokio. — Streikuoja 100,- 
000 japonų darbininkų, rei
kalaudami penkis kartus di
desnių algų.

riausias jo veikalas yra “The 
Great Impersonation.”

Kadangi Oppenheim’o vei
kalai neturi visuomeninio “nu
garkaulio,” tai, žinoma, jiems 
nebus lemta pasilikti jokiais 
literatūriniais šedevrais.

____________

AMERIKOS DELEGATAS
STENGIASI NUBALTINT

ANGLIJA GRAIKIJOJE

elgtis su streikieriais ir uni
jomis, o kiti kiek švelniau.

Atvyko ' delegacijos iš 
streikų pikietų ir reikalavo 
atmesti Case’o bilių ir pa
našius pasimojimus prieš 
streiko teisę. Suplaukė kon- 
gresmanams daugybė laiš
kų ir telegramų, raginančių 
sumušt Case’o bilių.

D a rbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio smerkė 
kaip suktybes visus padai
lintus, bet lygiai pavojingus 
sumanymus, pakišamus vie
ton Case’o biliaus.

Demokratas kongresma
nas Frank Hook priminė, 
kad jei Case’o sumanymas 
taptų įstatymu, tai kompa
nijos šnipas galėtų tyčia iš- 
šaukt kokį streikelį, ir tuo
met visa unija būtų teisia
ma ir baudžiama.

“Abu tiedu kraštai išleidžia 
apie pusę visų savo įplau
kų kariniams tikslams. Ar
gentina, be kitko, tiesia ir 
karinius plentus arti Bra
zilijos ir Čilės sienų.”

“A r g e n tina turi savo 
penktąją koloną kaimyniš
kose Pietų Amerikos šaly
se, ir Argentinai jau pavy
ko suruošti karinį pervers
mą bent vienoje iš tų šalių,” 
tęsė Morgenthau.

Jis smerkė Trumano-Byr- 
neso valdžią už lėktuvų, ma
šinerijos ir karinių medžia
gų pardavinėjimą Ispanijai 
ir Argentinai. Morgenthau 
taipgi priminė, kad Argen
tinoje tebeveikia 83 žinomi 
fašistinės Ašies agentai ir 
nacių rankose tebėra visa 
eilė fabrikų ir kitų biznių.

*

New York. — Holandų 
armijos pulkininkas E. Ba
re tta pripažino Daily Wor- 
kerio reporteriui, kad Ho- 
landija pirko iš Amerikos 
22 karinius lėktuvus C-47. 
Pulk. Barętta, iš savo pu
sės, padarė pastabą, nusi
šypsodamas :

“Bet ką jūs sakysite dėl 
to, kad (iš Jungtinių Vals
tijų) yra siunčiama lėktu
vai ir Ispanijai ir Argenti
nai T

Holandams parduoti ame
rikiniai lėktuvai dabar tai
somi Montreal’e, Kanadoj. 
Besikalbant su reporteriu, 
čia pulkininkas Baretta pri
dūrė :

“Mes stengiamės rekru- 
tuot buvusius Jungtinių 
Valstijų lakūnus, kad jie 
nulėkdintų mums tuos lėk
tuvus iš MontreaFo į Mani
lą, o iš Manilos jau mūsų 
lakūnai nuvairuos juos” į 
Javos salą (karui prieš in- 
donezų respubliką).

MASKVOS SPAUDA SMERKIA 
ANGLŲ-AMERIKONŲ KO

MISIJĄ PALESTINAI
Maskva.}— Sovietų laik

raštis N a u jasis Laikas 
smerkė Anglijos ir Ameri
kos valdžias, kad jos neat- 
siklausė Jungtinių Tautų, o 
sauvališkai sudarė anglų- 
amerikonų komisiją, girdi, 
Palestinos klausimui tyrinę- 
ti. “■

“Kokį teisės pamatą turi 
anglų-amerikonų komisi j a ? 
—teiraujasi Naujasis Lai
kas.—Kas ją įgalino spręsti 
Palestinos klausimą be da
lyvavimo tautų, kurias tas 
klausimas tiesioginiai palie
čia?

“Jungtinių Tautų Orga
nizacija neturėjo jokio žo
džio tame dalyke. Viešoji 
arabų nuomonė pasipikti
nusi, kad bandoma išspręst 
Palesti nos klausimas už 
arabų nugaros.”

“Vargu įgalima būtų pa
teisinti tokią anglų-ameri
konų komisiją dėlei Palesti
nos, — tęsia Naujasis Lai
kas,—kuomet pradėjo veik
ti Jungtinių Tautų Organi
zacija, o tai organizacija, 
kurios nariai yra ir Jungti-

(Tąsa 5-me pusi.)

London.— Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba atidėjo 
iki vas. 5 d. balsavima so
vietinio skundo, kad anglai 
su savo armija Graikijoj 
gręsia suardyti taiką.

Anglijos pastumdėlio 
Egipto atstovas pasiūlė nu- 
baltint Angliją, išteisint 
karinį jos kišimąsi į viduji
nius Graikijos reikalus. So
vietų delegatų galva Višins
kis matė, kad Anglijos-Am
erikos ir jų papėdininkų 
blokas gali sudaryt balsų 
daugumą. Jis tad pareiškė, 
jog čia yra savaime svar
bus klausimas, o ne proce
dūros dalykas. Todėl šiam 
klausimui reikėtų visų pen
kių didžiųjų Jungtinių Tau
tų balsų. Vadinasi Sovietai 
galėtų atmesti: vetuoti dau
gumos nutarimą, daromą 
Anglijos naudai.

Syrija ir Lebanas 
Prašo PrancūzusI

Ir Anglus Laukan

Graikijos Reakcinė Vai* 
džia per Diena Sugriū

tu be Angly
Athenai. — Demokratinis 

graikų Komitetas Tautai 
Laisvinti pareiškė, kad tik 
Anglų kariuomenė palaiko 
dabartinę reakcininkų, ka
raliaus šalininkų ir fašistų 
valdžią Graikijoje. Sako, jei 
ne anglų parama, tai ta 
valdžia neišsilaikytų nė vie
nos dienos. Anglai ginkluo
ja fašistinius karalininkus, 
kurie terorizuoja demokra
tinius graikus.

Visuotinas CIO 2-jy Va
landų Streikas Pirma

dienį New Yorke
New York, vas. 5.—CIO 

unijų taryba, atstovauda
ma 600,000 narių, šaukia vi
sus juos streikuoti ateinan
tį pirmadienį nuo 4 iki 6 
valandos vakare. Tuo laiku 
įvyks ir didis masinis susi
rinkimas prie Broadway ir 
Franklin St. Tas streikas 
įvyks kaipo protestas prieš 
telegrafo streikierių terori
zavimą ir areštus.

London, vas. 5. — Syrija 
ir Lebanas pareikalavo, 
kad anglai ir francūzai tuo
jau ištrauktų savo kariuo
menę iš tų kraštų. Syrijos 
ir Lebano delegatai, skųs- 
dami Angliją ir Franci ją 
Jungtinių Tautų darybai, 
pareiškė, jog francūzų ir 
anglų armijos laužo syrie- 
čių ir lebaniečių savivaldy
bę ir sudaro pavojų taikai 
ir saugumui.

Elmsford, N. Y.—Moks
lininkai čionaitinėse Sono- 
tone korporacijos laborato
rijose pasirinko CIO uniją 
per balsavimus, suruoštus 
Šalies Darbo Santykių Ta
rybos. Ta korporacija ga
mina prietaisus girdėjimui 
pagerinti.

Naujakuriai Klaipėdos Krašte; Paskolos Valstiečiam 
Lietuvoj; Cukraus Gamyba; Studentai Menininkai

Tarybinių žinių Biuro |ta paskolos 10,582 ūkinin- 
Pranešimai 1_ 11 -------

N a u j a k ūriai ūkininkai 
Klaipėdos Krašte gavo iš 
Tarybų Lietuvos Žemės 
Banko 4 milionus rublių pa
skolos, kad galėtų nusipirk
ti gyvulių ir žemdir.bystės 
įrankių.

Sovietų Sąjunga nuo sa
vęs .paskyrė Lietuvos Žemės 
Bankui 26 milionus rublių, 
padėt Lietuvos bankui ap
rūpinti valstiečius paskolo
mis. Tarybinės Lietuvos 
Žemės Bankas yra davęs 
valstiečiams jau 40 milionų 
rublių paskolų. >

ll945 m. gruodžio 1 d.
13,444 ūkiai gavo paskolų il
gam laikui. Be to, buvo duo-

V'

kams, kad galėtų pasistatyt 
trobesių. Skiriant paskolas, 
pirmiausiai atsižiūrima į 
tuos, kurie daugiausiai nu
kentėjo nuo vokiečių oku
pacijos, ir į naujakurius.

Ž e m d i r bių > Tarpusavio 
Paskolų Sąjungos Tarybi
nėje Lietuvoje dabar turi 
42,000 narių.

Cukraus Gamyba
Atsteigta$ ir jau dirba 

Pavenčių cukraus fabrikas. 
Panevėžio cukraus dirbykla 
pirm skirto laiko-pagamino 
nustatytą cukrauš kiekį pa
skutinei 1945 metų ketvir
čiai. Panevėžio dirbykla 
davė keliais tūkstančiais to
nų daugiau cukraus, negu

■ .

Anglijos delegatas, užsię-l 
ninis ministeris Bevinas per 
visą dieną kartotinai reika
lavo vienu žodžiu nubal- 
suot, “taip” ar “ne,” ar An
glija kalta' už jos politiką 
Graikijoj ar ne. Jungtinių 
Valstijų delegatų galva Ed. 
R>. Stettinius turavojo an
glam ir tvirtino, kad anglų 
armijos buvimas Graikijoj 
negrumojąs pavojum tai
kai. Francijos ir Chinijos 
delegatai pritarė Stettiniui. 
Lenkijos delegatų vadas Z. 
M o d z e le w ski pageidavo, 
kad Anglija atšauktų savo 
kariuomenę iš Graikijos* iki 
tam tikro nustatyto laiko.

Stettinius piršo palikti 
Sovietų skundą prieš An
gliją be sprendimo. Tada 
Višinskis pasiūlė formaliai 
nebalsuoti, bet sakė, jog 
Saugumo Tarybos pirmi
ninkas Makin, Australijos 
atstovas, turi trumpai iš- 
dėstyt argumentus iš abie
jų pusių ir padaryt pasta
bą, kad Anglijos delegatas 
Bevinas pirmiau žadėjo at
saukt anglų kariuomenę iš. 
Graikijos greičiausiu gali
mu laiku.

čia Bevinas perpyko ir • įg 
suriko: “Aš ne toks vaikiš
kas, kad su tuom sutik
čiau!”

P r o c e duros klausimais| 
Saugumo Taryboj užtenka" 
7 iš 11 jos narių. Savaime 
svarbiuose dalykuose taip, 
pat gana septynių balsų, bet 
tarp jų turi būti balsai vi- 
sų penkių didžiųjų talkinin
kų — Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos, 
Francijos ir Chinijos.

5,000 PIKIETU IŠKRIK 
DĖ STREIKLAUŽIŠKĄ 

PLANĄ
----- r~

Schenectady, N. Y.—Gė 
neral Electric viršininkai 
čia buvo suplanavę anksti 
pirmadienio rytą sugrūst 
streiklaužių būrius į fabri
ką. Fabrikantai spėjo, kad 
tokiam šaltyj mažai strei
kierių tepikietuos. fabriką. 
Bet streiklaužiai rado tirš
tas 5,000 pikietininkų eiles, : 
nedrįso per jas veržtis ir iš
sisklaidė.kitko,

Chinų komunistai reika
lauja ir toliau palaiky ti i priklausąs gen. MacArthu 
įsikūrusias vietines valdy-irui, ar marint Yamashitą 
bas Mandžurijoj. ar gyvą palikt.

ir daugybę kitų žvėrišku**!

Paskutinis žodis dabar

planas reikalavo.
Klaipėdos Elektra

'Klaipėdos elektros stoties 
darbininkai užbaigė trijų 
tūkstančių kilovatų pajėgu
mo turbininę mašiną elek
trai gaminti, atlikdami dar
bą pirm skirto laiko. Klai
pėdos elektrininkai pasiža
dėjo anksčiau nustatyto lai
ko pataisyti ir įrengti ga
rinį inžiną su turbina pen
kių tūkstančių kilovatų pa
jėgumo, pagarbai ateinan
čios rinkimų dienos.
Studentų Kliubas ir Mėgė

jai Menininkai
Atsidarė antras Vilniaus 

Universiteto studentų kliu
bas. Jis turi ir savo knygy-

ną. Šis kliubas, be 
siekia plačiai išvystyti mė
gėjų meną.

Trakų apskrityje dabar 
veikia 143 kaimiečių kliu- 
bai.

453 žmonės iš visų Mari
jampolės apskričio kampų 
susirinko į mėgėjų vaidinto-' 
jų pramogą. 'Pramogoje į 
kontestą ėjo orkestrai, dai
nininkai, šokikai, dainų an
sambliai, solistai ir kt. Tuo 
pačiu laiku buvo suruošta 
dailės kūrinių ir gražių dir
binių paroda.

MacArthur Spręstas 
Yamashitos Likimą

Washington. — Jungtinių. 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas 6 balsais prieš 2 atme
tė japonų generolo Yama
shitos apeliaciją. Karinis 
amerikonų teismas ManilojĄ 
pernai gruod. 7 d. nusmer- įj 
kė Yamashitą mirti, kaip 
kaltą už belaisvių žudymą
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Žodžiai Nesutinka su Darbais
Amerikos Žydų Komiteto parengime 

New Yorke kalbėjo Karo Sekretorius 
•Robert P. Patterson. Jis pagerbė žydų 
tautą už teiktą nuoširdžią paramą karo 
laimėjimui, atžymėjo žydų tautos kovū- 
nų drąsąs karo * lauke, tuo pačiu kartu 
nurodė, kad esama žalingos propagan
dos, kuria visus vokiečių tautos žmones 
bando apkaltinti už karą. Jis atžymėjo, 
kad nėra lengva gerus nuo blogų atskir
ti vokiečius ir japonus, bet tai reikalin
ga padaryti. Jis sakė, kad mes turime ko
voti prieš hitlerizmą.
s Dar aiškiau kalbėjo O. J. Rogee, bu
vęs federalės valdžios prokuroras prieš 
nacius laike teismo Washingtone. Jis at
žymėjo, kad “fašizmas dar nemirė Jung
tinėse Valstijose. Tikrumoj jis atsigau
na, jis persiorganizuoja... kad fašizmas 
moka manevruoti ir dangstytis tautišku
mu.”

Kalbėjo ir eilė kitų žmonių. Iš jų kal
bų darosi išvada, kad iš vienos pusės 
būtų neteisinga visus vokiečius apkaltin
ti už Hitlerio ir jo šaikos niekšiškus ka
ro žygius, o iš kitos reikia kovoti prieš 
fašizmą, nes jis sumuštas tik karo lau
ke, o bando persiorganizuoti ir prisitai
kyti namie.

Bet kaipgi yra gyvenime? Ar mes už
tenkamai kovojame prieš fašizmą? Štai 
vasario 4 d. Mr. R. Dąpiel rašo ilgą 
straipsnį New York Times laidoj, iš Mu- 
nicho, Vokietijos. Jis iškelia šiuos fak
tus, kad Anglijos ir Amerikos okupuotoj 
Vokietijos daly j laisvai veikia pabėgėliai 
—“displaced persons.” Daugiausiai jų 
yra Anglijos zonoj. Ten vien lenkų fa
šistų armija sudaro 100,000 vyrų, kurie 
atvirai ruošiasi karui prieš demokratinę 
Lenkiją ir Sovietų Sąjungą.

Amerikos zonoj’ yra lenkų armija ir 
“Karališka Jugoslavijos Armija.” Šias 
armijas samdo amerikiečiai apsaugos ir 
kitiems darbams. Lenkų eiliniams karei
viams moka po $19.22 į mėnesį, kapito
nams po $105.98. Bėgliai leidžia laikraš
čius, brošiūras ir laiko mitingus. Kores
pondentas rašo, kad tie elementai yra 
atviri fašistai, anti-semitai ir demokra
tijos priešai. Jų eilėse yra daug tų, ku
rie savanoriai buvo Hitlerio armijoj. Jie 
savę priskaito prie “Volksdeutsch.” Tie 
gaivalai jungiasi su vokiečiais naciais, 
slaptai vyksta į Lenkiją ir Jugoslaviją 
ir ten terorizuoja žmones.

Korespondentas stebisi, kad Amerika 
ir Anglija auklėja tokį fašistų rasodni- 
ką. Kada į tai buvo kreipta atyda Ame
rikos armijos komandierių, tai jie atsa- 
kė, jog “politika neužsiima,” tai ne “jų 
reikalas” įdomauti, kaip tie pabėgėliai 
nusistatę. Na, o Amerikos armija yra 
Mr. K P. Pattersono žinioj.

Reįskia, pas mus vienaip kalbama, ki
taip daroma. Kalbėti visi moka. Atrodo, 
kad supranta, jog neužteko sumušti fa
šistus karo lauke, bet reikia nugalėti 
juos ir gyvenime. Bet praktikoj, tai vi
sokiems fašistams suteikia algas, pasam
do į armiją, išmokina, leidžia jiems leis
ti hitlerinius laikraščius, organizuotis, 
terorizuoti žmones ir ruošti naują karą!

Kur čia logika?!

Costa Rica neužims priešingos politikos 
Washingtonui. Kitais žodžiais, toki at
stovai, kaip Luxemburg, Costa Rica, Do
minican Republic, El Salvador, Haiti, 
Iraq, Liberia ir daugelis kitų, visada yra 
tik įrankiai stambių imperialistinių vals
tybių. ; ■

Bet jie Jungtinių Tautų Organizacijoj 
yra skaitomi lygiais su Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir kitų didelių šalių atsto
vais. Jie dažnai daugiau kalba, negu di
delių šalių atstovai. Jų kalbas ima tur
čių spauda, kaipo “svarbių valstybių at
stovų.” Tuo pačiu kartu ta spauda daro 
priekaištus Sovietų Sąjungai, kad greta 
jos dar yra Tarybų Baltarusijos ir Tary
bų Ukrainos atstovai.

Tarybų Ukraina yra apie 45,000,000 
gyventojų šalis, tai lygi Anglijai ir 
Franci jai.. Tarybų Sąjungoj yra 16-ka at
skirų sąjunginių respublikų ir jos visos 
turėtų būti Jungtinių Tautų Organizaci-. 
joj. Paimkime Tarybų Lietuvą. Ji yra ir 
plotu ir gyventojais daug didesnė už bent 
pusę esamų Jungtinių Tautų Organizaci
joj valstybių! Tarybų Lietuva yra apie 
25,000 ketvirtainių mylių šalis, turi 3,- 
000,000 gyventojų, bet prieš jos atstovo 
įleidimą raukosi.turčių spauda. Gi Jung
tinių Tautų Organizacijoj yra tokis 
“dvarelis”—Luxemburgas, kuris neturi 
nei 1,000 ketvirtainių mylių ir turi tik 
apie 300,000 gyventojų, neturi savo tau
tos, bet jis skaitomas lygiu su Tarybų 
Baltarusija ir Tarybų Ukraina! Kodėl 
turčiai nenori Jungtinių Tautų Organi- 
zaacijoj matyti kitas tarybines respubli
kas? Todėl, kad jie nenori tikros tautų 
lygybės, kad jie nori turėti savo kolonijų 
daugybę atstovų ir jų pagalba viešpatau
ti organizacijoj.

Kitas dalykas iškilo, kur jie nenori 
“lygybės,” tai pačios organizacijos už
laikyme. Jungtinių Tautų Organizacija 
pasirinko savo centrui vietą netoli New 
Yorko miesto. Tokios organizacijos cent
ras turi būti didelis, su aerodromu, pa- 
rankumais susisiekti su visu pasauliu. 
Bet nupirkimas žemės, atmokėjimas 
žmonoms už jų nuosavybę, išbudavoji- 
mas tai pasaulinei organizacijai reika
lingų pastatų ir kiti įrengimai atsieis 
apie $60,000,000. Prie to, pačios organi
zacijos centro užlaikymui numato, kad 
reikės į metus apie $25,000,000. Bendrai 

. jau šiemet reikia Jungtinių Tautų Or
ganizacijos reikalams apie $100,000,000.

Kas tą sumą turi sukelti? Supranta
ma, jeigu balsavimuose visi nariai yra 
“lygūs,” jeigu Luxemburgas, Haiti, Ira
kas yra lygūs su Sovietų Ukraina, su 
Jungtinėmis Valstijomis, tai ir sukėlime 
pinigų organizacijos užlaikymui visi tu
rėtų mokėti lygiai.

Bet jau čia Anglijos imperialistai iš
stoja prieš tokią lygybę. Jie jau patys 
žada gerą sumą įnešti, kad tik “paleng
vinti” mažoms valstybėms. Kodėl pas 
juos atsirado tokia “labdarystė?” Todėl, 
kad tos mažytės valstybėlės yra jų lėlės 
tarptautinėj politikoj, kurias jie šokdi
na, kaip tik nori.

Ar prisidėtai prie įsteigimo Amerikos 
Lietuvių Kultūrinio Centro? Jei dar ne, 
tai pasiskubink.

Lietuvių Darbininkų Namo Bendro
vės serų kaina ,$25.00. Galite pirkti ir 
daugiau kaip vieną šėrą.

Tuojau pasižymėkite savo užrašų 
knygelėj e/kad Laisvės bazaras įvyks va- 
sario-Feb. 22, 23 ir 24 dd. Bus Grand 
Paradise salėje, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Ką tik sutikdami, kvieskite į Lais
vės Bazarą.

Turėkite mintyje pakalbinti žmones 
užsisakyti dienraštį Laisvę. Pradžiai ga
li užsisakyti už vieną dolerį šešiom sa
vaitėm. O per šešias savaites paskaitęs 
Laisvę užsisakys ją visiems metams. 
Laisvės kaina metams $6.50.

r

Jau Nenori “Lygybes”
Mes daug kartų nurodėme, kad Jung

tinių Tautų Organizacijoj neina dalykai 
gerai, kada Anglijos imperialistai ir 
Jungtinės Valstijos yra įtraukę savo ko
lonijas, kaipo “nepriklausomas” valsty
bes ir jų įtakoj mažyčių “nepriklauso
mų”, šalių atstovai yra lygūs. “Lygybė” 
yra tokia, kad niekados Anglijos koloni
jų atstovai neužims kitokios pozicijos, 
kaip užima Anglija.

Amerikos tokių “nepriklausomų” val
stybių, kaip Haiti, El Salvador arba

Dienraščio Laisvės spaustuvė yra ge
riausia įruošta lietuvių spaustuvė Ame
rikoje. Atlieka spaudos darbus draugi
joms ir bizniams.

Kokių tik spausdintų reikmenų jūs 
norite, Laisvės spaustuvė atliks greit ir 
patenkinančiai. Kreipkitės: *

Laisvė, 427 Lorimer St., Brooklyn, 6,

Laisvės spaustuvė padaro bizniams 
sieninius kalendorius. Turi didelį - pasi
rinkimą. Jau- dabar laikas užsisakyti sie
ninius kalendorius 1947 metams.

Biznieriai, kurie norite sieninių kalen
dorių 1947 metams, užsisakykite dabar, 
nes į rudenį susiaurėja pasirinkimas. 
Labiausia patraukiančius paveikslus 
greičiau išperka. Pageidaudami pama
tyti sampenus, rašykite: Laisvė, 427 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Hugh Patterson, narys United Steelworkers (CIO), 
turi pilno laiko darbą. Skelbianti jo padėti iškaba nenu
leidžiama net tada, kada jis sustoja pailsinti kojas ir, k 
apšilti atlikęs šiltą maršavimo pikiete prie Republic 
Steel šapos, Chicagoje. ' ; ę

Kas Ką Rašo ir Sako
DAR DĖL KIPRO PET

RAUSKO ŠEIMOS
Praeitų metų lapkričio 24 

d. Laisvėje R. Mizara, pasi
remdamas Moscow News 
korespondento pasikalbėji
mu su Kipru Petrausku 
Kaune, rašė apie dainininką 
ir jo šeimą, kurios likimo 
jis, dainininkas, nežinojo. 
Tasai Laisvės numeris bu
vo pasiųstas lietuviškiems 
pabėgėliams Vokietijoje (jį 
pasiuntė veikiausiai jų bi
čiuliai Amerikoje) ir dabar 
du pabėgėliai atsako į Mi- 
zaros pastabas. Vienas rašo 
Vienybėje, o kitas Chicagos 
klerikalų Drauge. Abu pa
bėgėliai rašo labai išdidžiai, 
kaž kokiu vyskupišku tonu, 
tarytum Mąižiešius, ■ stovė
damas ant Sinajaus kalno.

Pasak vieno smetoninin- 
ko, Kipro Petrausko antro
ji žmona “gyvena Vokietijo
je vienoje lietuvių stovyk
loje ir naudojasi UNRRA 
globa.” Vadinasi, Petraus
kienė - Sidabraitė yra pabė
gėlių tarpe. Petrausko sū
nus taipgi “tikriausiai gy
vas ir sveikas Vakarų Eu
ropoje.”

K r y ž i okams nepatinka 
Kipras Petrauskas ir 'jam 
Draugo bendradarbis šitokį 
atestatą išrašo:

“Pats Kipras Petrauskas 
jau pirmosios bolševikų oku
pacijos metu ne visai taip 
laikėsi, kaip dera padoriam 
lietuviui. . . ” (D-gas 1946 m. 
sausio 31 d.).

Kitais žodžiais, Kipras 
P et r a uskas lietuviškiems 
kryžiokams nepatinka, jis 
jiems “nepadorus,” nes 1940 
metais, kai Lietuva patapo 
tarybine respublika, jis, 
Petrauskas, mielai stojo ta
rybinei vyriausybei talkon! 
Ot, jei jis būtų buvęs pro- 
nacis, a n t i - tarybinis, tai 
kryžiokams būtų buvęs my
limiausias vyras! Draugo 
bendradarbis toliau pa
mokslauja:

“Mizara be reikalo sielo
jasi (?—L. Red.) taip pat ir 
tuo, jog Petrauskiene iš Lie
tuvos pasitraukė su šimtais 
tūkstančių kitų lietuvių kaip 
tik tomis dienomis, kai rau
donoji armija, sumušusi vo-' 
kiečius, antrą- kartą veržėsi 
į Lietuvą. Tuomet Kipras 
Petrauskas buvo pąsitraukęs 
Į savo dvarą prje Telšių ir 
laukė bolševikų . . . ”

•

Pasirodo, jog, tuomet, 
kai. Petrauskienė bėgo sy
kiu su vejamomis vokiečių 
armijomis ir smetoninin- 
kais, tai Lietuvos operos 
tėvas, Kipras Petrąuskas, 
ramiai laukė Tarvbu Lietu-'
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Klausimai ir Atsakymai
iWJWiiy

Gerb. Redakcija:— les f i n a n s i nes paskolas
Prašau atsakyti į mano Turčių spauda visaip ją'tei- v " 

klausimus:
(1) Kas rėmė Finliandi

ją kare prieš Sovietų Są
jungą 1939-1940 metais?

(2) Kokis buvo' Finliandi- 
jos tikslas tame kare?-

kas nebėgo iš Lietuvos dėl 
to, kad negalėjo arba nesu
spėjo pabėgti. Ne! Jis gy
veno savo dvare arba ūkyj 
ir laukė Raudonosios Armi
jos, nešančios Lietuvai iš
laisvinimą.

O kai Raudonoji Armija 
išlaisvino Telšius ir Pet
rausko ūkį, kai pas jį atvy
ko Tarybų Lietuvos žurna
listai pasikalbėti, tai jis pir
miausiai ištraukė iš palė- 
pio 1940 m. tarybinį pasą 
ir pasakė: Aš jį slopiau, 
laukdamas Raudonosios Ar
mijos.

Rašydamas Petrausko šei
mos klausimu, Draugo pec- 
kelis pabėgėlis plepa dar ir 
apie kitus galus. Riebes
niam “pasmožinimui” savo 
straipsnio, vjįs rašo, būk Ta
rybų Sąjungos ‘ bolševikų 
partijos vadai nunuodino 
Maksimą Gorkį. Betgi kiek
vienam, kuris turi už cen
tą sveiko senso, aišku, kad 
Maksimą Gorkį nunuodino 
trockistai, kurie vėliau už 
tai turėjo atsakyti prieš 
teismą!

Jeigu visas Draugo ben
dradarbio rašinys turi tiek 
tiesos, kiek jo plepėjimas 
apie Maksimą Gorkį, tai 
galimas daiktas, kad ir ple
palai apie Kipro Petrausko 
šeimą plepalais tepasilieka.

Daugelis smetoninių pa
bėgėlių Vokietijoje, nesu-- 
laukdami laukto karo prieš 
Tarybų Sąjungą, nervuoja- 
si ir maišosi ir tai kyšo ja ir 
jų raštuose, brukamuose 
kryžiokiškon spaudon Ame
rikoje.

KAREIVIŲ LAIKRAŠTIS
APIE PABĖGĖLIUS

Dienraštis Vilnis rašo:
“Mes minėjome Vilnyje, 

ką apie Pabaltijo bėglius Vo
kietijon rašė tūli korespon
dentai New York Times, P. 
M. ir Chicagos Sun. Didęlę 
bėglių didžiumą tų laikraš
čių korespondentai vadina 
demokratijos priešais, hitle
rininkais.

“Panašiai ąpie pabėgėlius 
rašė ir Armijos Jąikrąštis 
Stars & Stripes, savo nume- 
ryj iš 3 d. sausio.

“Stars & Stripes sutinka 
su pirmiau pareikšta nuomo
ne, kad didžiuma pabėgėlių, 
iš Pabaltijo yra - naciai ar jų 
simpatikai. Tūli iš jų užsira
šė “Volksdeičais” ir priėmė 
Vokietijos pilietybę 1940 me
tais. (Jų tarpe buvo ir so
cialdemokratų lyderis Vla
das Požėla, buvęs nariu Gri
niaus valdžioje, 1926 m.)

“Stars & Stripes taip pat 
patvirtina, kad bėglių tarpe 
yra didelis nuošimtis speku
liantų, ir net plėšikų.

prasižengimas demokratijai.

Atsakymai
r (1) Tai nebuvo vienos 
Finliandijos ' karas, bet, 
kaip Sovietų Sąjungos už
sienio ministeris V. Moloto
vas raportavo Aukščiausiai 
Tarybai kovo 29, 1940 m., 
ištisos imperialistinių vals
tybių koalicijos. Už nuga
ros Finliandijos fašistų sto
vėjo Hitleris^ bet; r atvirai 
Finliandija rėmė tų laikų 
Francijos, Anglijos, Jungti
nių Valstijų valdžios, Mus- 
solinis, Švedija, Danija, 
Norvegija ir kiti imperia
listai.

Ten pat Molotovas sakė, 
kad Švedija pavertė ištisus 
savo armijos pulkus į 
“liuosnpriųs” ,, ir} pasiuntė 
karui.‘prieš Sovietų Sąjun
gą. Finų armijoj buvo Šve
dijos “liuosnorių” korpusas, 
apie 40,000 vyrų. Jos karo 
industrija pilnai dirbo Fin
liandijos armijai. Norvegi
joj ir Danijoj taip pat atvi
rai mobilizavo “liuosnorius” 
ir milionais dolerių siuntė 
aukas. Norvegija atidavė 
Finliandijai savo ginklus ir 
amuniciją, taip jog, kada 
bal., 1940 m., Hitleris ją 
užpuolė, tai ji neturėjo nei 
ginklų, nei amunicijos.

Molotovas sakė, kad bu
vęs Anglijos premjeras 
C h a m b erlain parlamente 
kovo 19 d., 1940 metais, pa
reiškė, kad Anglija ir 
Francija jau buvo paruošę 
100,000 armiją itfežti karui 
prieš Sovietus ir dar dau
giau ruošė. Chamberlain 
prisipažino, kad iki tos die
nos Anglija buvo suteikus 
Finliandijai: 152 karo lėk
tuvus, 114 lauko kanuolių, 
185,000 kanųolinių sviedi
nių; 100 didelių Vickers ka
nuolių; 25,700 lėktuvų bom
bų, 10,000 prieš - tankinių 
minų ir daug kitų karo 
reikmenų.

Francija davė Finliandi- 
dijai, kaip rašė jos spauda: 
179 karo lėktuvus; 472 ka- 
nuoles; 795,000 kanuolių šo
vinių; 5,100 kulkosvaidžių; 
200,000 rankinių granatų ir 
kitokių karo reikmenų. 
Francijos premjeras. Dala- 
d i e r sakė parlamentui: 
“Francija pasiėmė atsako
mybę aprūpinti Finliandiją 
g i n k 1 a is ir amunicija... 
Francijos ekspedicinis kor
pusas jos pagalbai jau pa
ruoštas siuntimui nuo 26 d. 
yąsario ir jo pervežimui 
laivui.”

Švedijos karo ministeris 
pareiškė, kad ji suteikė Fin
liandijai': 84,000 šautuvų, 
575 kulkosvaidžius, 300 ka
nuolių 300,000 rankinių gra
natų ir 50,000,000 šautu
vams ir kulkosvaidžiams 
patronų.

Net tokią -taiki’ šalis, 
kaip Jungtines Valstijos, 
sakė Molotovas, —• ir tąjį su
teikė Finliandijai 350 kąyo 
lėktuvų, virš 1,600 kanųojįų, 
virš 6,000 kulkosvaidžių, 
daugiau, kaip 100,000 šau
tuvų; 650,000 rankinių gra
natų; 2,500,000 kanuolių šo
vinių; 160,000,000 šautuvų 
ir kulkosvaidžių patronų ir 
daug kitko.”

* Tokias skaitlines rapor
tavo Molotovas apie kapita
listinio pasaulio karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Tai davi
niai tik apie tai, kas buvo 
pačių kapitalistinių valsty-

sino.
(2) Kas dėl tikslo, tai, 

kaip> tada Sovietų Sąjunga 
hųrbdė, o dabar narių teis
me Nurenberge pasitvirti
no, tai Finliandija lošė Hit
lerio provokacinį žygį, kad 
uždegti Anglijos, Francijos 
ir Jungtinių Valstijų karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Hit
leriui dar 1933 metais Fin
liandija jau sta.tė submari
ne, lavino jų komandas ir 
dirbo pagal Vokietijos ge- 
neralio štabo planą.

Anglija, Francija ir 
Jungtinės Valstijos buvo 
pasidavę ant tos Hitlerio 
meškerės — puolė gelbėti 
“mažytę Finliandiją.” Jeigu 
ne gudri Sovietų Sąjungos 
politika, tai Hitlerio planas 
būtų pavykęs. Tik pagalvo
kite: kaip kitaip būtų pa
matyti /Vokietijos karo lai
mėjimo reikalai, jeigu So
vietų Sąjunga nebūtų susi
taikius su Finliandija ir iš
vengus atviro karo su 
Francija ir Anglija? Hitle
rio tame buvo strategija: 
padalinti kitas šalis, sukur
styti vieną prieš kitą ir pas
kui pavergti pasaulį!

Sovietų Sąjunga tą su
prato ir kada sudaužė finų 
armiją, perėjo Mannerheim 
Liniją, turėjo laisvą kelią į 
Finliandiją, tai kad išvengti 
su Anglija ir Francija karo, 
tai prieš Chamberlaino, Da- 
ladier ir kitų kapitalistų 
norą padarė su Finliandija 
taiką. Tuo ji suardė Hitle
rio planus. Tas davė paskui 
galimybę sudaryti Sovietų 
Sąjungos, Britanijos ir 
Jungtinių Valstijų koaliciją 
karui prieš Hitlerį. Tokios 
koalicijos sudarymas būtų 
buvęs- negalimas, jeigu bū
tų laimėjus Chamberlainų, 
Daladier’ių ir kitų “demo
kratų” Finliandijos karo 
politika.

Sveikinimai Laisvės Šė- 
rininky Suvažiavimui
Nors Suvažiavimas praė

jo, tūli draugai po jo pri
siuntė aukų suvažiavimui 
sveikinti sekamai:

J. A. Jerome, Barre Plain, 
Mass., $3.00.

R. Aučius, Paterson, N. 
J., $2.00.

J. Stasiukaitis, Philadel
phia, Pa., $5.00. (Stasiukai- 
čio auka buvo iš anksčiau 
paskelbta, tiktai miestas ne 
tas buvo pažymėtas — at
siprašome.)

Iš anksčiau buvo pažymė
ta aukų $1,068.80. Dabar 
gauta $5,00. Viso aukų 
$1,073.80. Širdingai ačiū!

Laisves Adiųipistracija.

VASARIO
įvyks “

LAISVES 
BAZARAS 
Grand Paradise Salėje 

318 Grand Street t 
Brooklyn

Kas vakaras bus

"ijemtj tuos elementus yr# biiį viešai paskelbta. Prie 
prasižengimas' demokratijai.” to, Finliandijai davė dide- j

ŠOKIAI
PAVIDIS ORKESTRĄ

Įžanga Kasdien 
tik 35 centai

Būkit Visi ir Visos! |
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Į Darbą Visos! Worcester, Mass Siuntiniai Lietuvon

9490
SIZES 
14-20 
32-42

9319 
SIZES 
12-20

Katrina Petlitzkiene

Pereitame Brooklyno Mote 
rų Apšvietos Kliubo susirinki 
me atnešė dirbinių maspethie

Darbo žmogus yra laimingas tada, k a? 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

kliubuose randasi 
narių, kurios nėra 
Literatūros Drau- 
Pradėkimę darbą

Marija Kaunaitė
Kandidatė j Tarybų Sąjungos Vyriausiąją Tarybą

įmaišyta truputis komercinių 
trąšų. Kiek vartoti, pasakoma 
ant dėžučių. ' D.

Mūsų mezgėjos dar vis mez
ga, bot vilnų mažai galima 
gauti. Jeigu vilnų būtų gali
ma gauti taip, kaip pirma, tai 
musų mezgėjos dar nudirbtų 
daug dirbinių dėl mūsų bran
gios Lietuvos žmonių, kuriems 
labai reikalingi drabužiai.

vandeniu, kuriame

Daugelis žmonių, sužino
ję, kad dirbu World Tou
rists, Inc., manęs teiraujasi 
apie pasiuntimą individua
lių siuntinių savo giminėms 
Lietuvon. Kadangi tiek 
daug gaunu tų užklausimų, 
tad jokiu būdu negaliu vi
siems atsakyti kitaip, kaip 
tik per “Laisvę,” kuriai iš 
kalno ačiuoju už suteikimą 
man biskelį brangios vietos 
savo špąltose.

World Tourists, Inc., per 
visą karo laikotarpį siuntė 
drapanas ir maistą Sovietų 
Sąjungon. Su pradžia per
eitų metų atsidarė , keliai 
persiuntimui į tam tikras 
dalis Lenkijos, Besarabijos, 
Latvijon, Estonijon ir Lie
tuvon. Ir jau gaunama iš tų 
šalių pakvitavimai, kad 
siuntiniai pasiekia tuos, 
kam skirta. Wdrld Tour
ists, Inb., yra vienintelė įs
taiga visoj Amerikoj, kuri 
netik persiunčia pakus, bet 
kartu turi šios šalies ir So
vietų valdžių leidimus iško- 
lektuoti visus muitus čia

Anna Louise Strong Kalbės 
Bostone

Grįždama- iš kelionės aplink 
pasaulį jinai sustos Bostone ir 
pasakys svarbią prakalbą te
moje: “Sovietų politika rytinė
je Europoje.” *

A. L. Strong, autorė knyge
lės apie Lietuvą “New Lithua
nia,” yra pasauliniai garsi žur
nalistė. Ji buvo pirmoji kores
pondentė, kuri skrido per 
Alaska ir Sibirą oro keliu ir 
birželio mėnesį, 1944 metais, 
pasiekė Maskvą. Ji perėjo ka
ro frontus Europoj ir Azijoj. 
Ji matė Europą karo metu ir 
dabartinį pokarinį laikotarpį. 
Jinai atlankė Sovietų Sąjungą, 
Lenkiją ir Jugoslaviją.

Ir jinai jau suspėjo parašy
ti naują knygą “Aš Mačiau 
Pokarinę Lerikiją.”

Anna Louise Strong, grįžda
ma iš po savo 18 mėnesių ke
lionės po rytinę Europą, va
sario 11 (Feb.), 8 vai. vakare, 
sakys prakalbą New England 
Mutual Hall, kampas Clare- 
don ir Boyston St., Bostone. 
Tad bus labai svarbu išgirsti 
ją' ir susipažinti su vėliausiais 
įvykiais Europoje.

įžanga 90c (su taksais).
Rengėjai.

Petlitzkienė 10 porų koji
nių

Rėklienė 1 p. kojinių
Petkevičienė 1 svederį~Te 

rankovių. Svederis buvo nu- 
megstas iš daug spalvų, bet 
labai gražiai suderintos spal
vos. Sakėsi, kad visus likučius 
surankiojo, bet padarė gražų 
svederį.

Per Oną Kalvaitienę priduo
ta seniau:

Ona Kalvaitienė 3 svederius

Mūsų sąryšio pereitų metų 
veiklos rekordas yra gražus, 
garbingas. O -lig šiol mūsų tra
dicija buvo su kiekvienu metu 
pakėlimas darbo-veiklos našu
mo. To mes sieksimės ir šį me-

Prasidėjo nauji metai, 
prasideda nauji darbai — 
o tuo pačiu sykiu, tikriau 
pasakius, tie patys darbai, 
tik išnaujo juos reikia at
kartoti. Tad ir eikime prie 
jų su didesne energija, di
desniu pasiryžimu. Atei
nantiems dvejiems metams 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos Moterų Komitetas lie
kasi tas pats. Mes stengsi
mės atlikti savo pareigas su 
didesniu pasiryžimu ir pra
šome, kad mūsų narės taip 
pat stengtųsi dirbti pagal 
savo išgalę. Žinoma, drau
gės,. mes trys, be jūsų pa
galbos nedaug tegalime at
likti. Tad, dirbkime išvien, 
kooperuokime visais būdais:

Pirmiausia stengkimės 
gražiai minėti Tarptautinę 
Moterų Dieną — 8 d. kovo. 
Visame pasaulyje moterys 
šiais metais rengiasi prie 
šios dienos su pakilusiomis 
viltimis, su geriausiais no
rais, kad ateitis būtų švie
sesnė, malonesnė, kad neat
sikartotų tokių laikotarpių, 
kokį pergyvenom paskuti
niais keleriais metais. Tai-

Tiesa, jau sukriušintas fašiz
mas, laimėtas jo sukurtas bai
sus karas. Bet jo paliktos žaiz
dos gydyti, fašizmo šaknys ra
vėti, taiką laimėti ir daug kitų 
svarbių dienos klausimų lieka 
vykinti gyveniman be sustoji
mo.

Todėl, draugės, N. A. M. Są
ryšio Komitetas atsišaukia į 
visas sąryšio ribose esančias 
kolonijas kreipti rimto dėmesio 
j šį suvažiavimą. Būtinai, drau
gės, pasirūpinkit, kad moterų 
kliubai, LLD, LDS kuopos ir ki
tos organizacijos 'bei vietinės 
draugijos, kuriose randasi mo
terų, būtų atstovaujamos šia
me suvažiavime. Kurių organi
zacijų nepasiektų pakvietimo 
laiškai, prašom vistiek prisių
sti atstoves į suvažiavimą, imti 
dalyvumą nustatyme • moterų 
pokarinės veiklos.

Pastebim: suvažiavimas pra
sidės punktualiai, 10 valandą, 
nes popietį įvyks didelės masi
nės prakalbos. Kalbės Katrina 
Petrikienė iš Brooklyn, N. Y.

Sąryšio Komitetas.

žodis Mūsą Metinio Suvažiavi
mo ir Parengimo Reikalais.
Kovo 10-tą, sekmadienį, 10 

valandą ryto, 318 Broadway, 
So. Bostone, įvyks mūsų sąry
šio metinis suvažiavimas.

Kaip jau aukščiau šiame ra
šinėlyje pareiškiau, mūsų pa
reigos yra didelės. Darbai 
svarbūs laukia mūs šį metą.

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

miesi su 
kių, tiek 
jų tarpe 
limųjų. 
linksmesniam 
ateities gyvenimui. Mes 
sa laimės trokštančia žmonija, 
trokštam jos irgi, prisidėjom 
už ją abelnoje kovoje.

Ir taip, nei nepajutom, drau
gės, kad prasidėjusių naujų 
metų jau prabėgo čielas mė
nuo. O darbo atsiekimui laimin
go, taikaus pasaulio dar yra 
laba? daug. Gi mes esame dalelė 
tos žmonių visuomenės, kuri 
pasiryžus yra siekti gerbūvin- 
go pasaulio nesustojus pusiau
kelėj. Todėl, po trumpučio at
sikvėpimo, turim skubiai imtis 
už, naujų mūs laukiančių dar-

Gražios pažiūrėti, lengvos 
užsivilkti suknelės forma 9490 
gaunama 14-20 ir 32 iki 42 
dydžio.

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

prakalbas, lavinimosi vaka
rus. Lai nelieka nei viena 
lietuvių kolonija be pami
nėjimo Moterų Dienos.

Žinoma, mes iš Centro 
negalėsime pristatyti kalbė
tojų visoms kolonijoms, bet 
stengsimės gelbėti pagal 
mūsų išgalę visoms drau
gėms, kurios tik kreipsis į 
mus. Mes raginame vieti
nes drauges, kurios tik gali, 
kad apsiimtų pakalbėti, pa
skaitas duoti ir šiaip ban
dyti padaryti susirinkimus 
įvairiais.

Su vasario mėnesiu pra
sideda Literatūros Draugi
jos narių gavimo vajus. At
sižymėkime mes, moterys, 
daugiau šiame vajuje, negu

susirin- 
drg. K. 
galione, 

draugių at- 
nors oras bu-

< Išplatinta gražus skaičius 
brošiūros apie Marytę Melnin- 
kaitę, taipgi kalendorių. Pa
siųsta * atstovė ir $25 sveikini
mas Antram Demokratinių- 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mui. Paremta Nacijonalio Ka
ro Fondo ir Raudonojo Kry
žiaus vajai.

Buvo pateiktas svarbus pra
nešimas iš Russian Relief or
ganizacijos veiklos ir draugės 
pareiškė pasiryžimą duoti 
kiek daugiau talkos šiai taip 
svarbiai šalpos organizacijai 
šį metą. Juk per šią įstaigą

osios Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

ant vietos, taip, kad tie, ku
rie gauna siuntinius, nieko 
nemoka. .

Kas galima pasiųsti? Ga
lima siųsti drapanas, mais
tą, arba maišytą (drapanas 
ir maistą) siuntinį. Drabu
žiai turi būti vien tik naują 
ir turi būti pristatomas pa
liudijimas, “bila,” iš krau
tuvės, kur pirkta. Galima 
pirkti tiktai “retail” krau
tuvėse, o ne “wholesale” ar
ba dirbtuvėj. Už maistą ir
gi reikainga “bila” iš krau
tuvės. Siuntinys neturi 
sverti daugiau 11 svarų, 
priškaitant dėžę' ir supaka- 
vimą. Apart muito, dar rei
kia apmokėti persiuntimo, 
inspekcijos ir kitas lėšas.

Galima visą tavorą siųs
ti iš kitų miestų, čia suda
roma pundai, išrokuojama 
visos lėšos ir pasiunčiama 
klijentui “bila,” kurią jis 
apmoka.

Siuntiniai išeina kas dvi 
araba trys savaitės ir, ap
lamai imant, pasiekia adre
satą į kokius tri§ mėnesius. 
Žinoma, dalykams Europoj 
grįžtant į normales vėžes, 
tas laikotarpis darosi vis 
trumpesnis. Laike karo im
davo iki 8 mėnesių, ’pakol 
siuntiniai pasiekdavo tą, 
kam skirta.

Apie muitą ir kitus kaš
tus čia nerašysiu, nes tai 
perdaug ilgas ir keblus da
lykas išaiškinti mano trum
pame rašiny. Kas tik inte
resuojasi pasiuntimu pana- 
šaUš siuntinio savo gimi
nėms Lietuvoje, gali asme
niškai arba laišku kreiptis 
daugiau informacijų į: 
World Tourists, Inc., 1123 
Broadway (Broadway ir 
25-ta gatvė), New York 
City. Ofisas ant 6-tų lubų. 
Laiškus galima rašyti lietu
viškai.

World Tourists, Inc., 
taipgi persiunčia pinigus 
Lietuvon. Pinigai su gva- 
rantija, kad jeigu nepsieks 
adresato, sugrįžta siuntė-

Marija Kaunaitė gimė 
1895 met., Lietuvoje, Nau
juosiuos Sintautuose. Tėvo 
jinai neteko ankstyboje vai
kystėje ir tapo lauko darbi
ninke, kaip josios motina. 
Maža mergaitė svajojo apie 
mokslą ir josios motina drą
sino tas jos svajonėles. 
Nutraukdama nuo savęs 
pačius reikalingiausius rei
kmenis, jinai savo mažąją 
Marytę siuntė mokyklon. 
Jinai giliausia troško ma
tyti Marytę mokytoja.

Marytė pasišventusiai mo
kinosi, o vakarais pagelbė
davo motinai stubos dar* 
buose, skalbdavo, valydavo, 
siūdavo. Mokestis už moks
lą prarydavo veik visas šei
mos įplaukas. Kaunhitė ga
vo savo vidurinės mokyklos 
diplomą 1914 metais ir įs
tojo priedine mokytoja liau
dies mokykloje.

Tais pačiais metais pra
sidėjo pasaulinis karas ir 
šeima persikėlė Maskvon. 
Kaunaitė , tapo mokytoja 
lietuvių vaikų mokykloje.

Jinai dalyvavo Spalių 
Revoliucijoj ir vėliau karia
vo Raudonosios Armijos ei
lėse. Per tūlą laiką jinai va
dovavo socialio švietimo de- 
partmentui Simferopolyje, 
o sugrįžusi Maskvon visiš
kai atsidavė darbo unijų 
veiklai ir darbui tarp mo
terų.

Tačiau jinai niekad ne
pamiršo jos gimtosios Lie
tuvos, nuloat ją žavėjo vil
tis jon sugrįžti. Vienok tik
tai 1940 metais, kada ten 
įsisteigė tarybinė santvar
ka, jai pavyko sugrįžti į sa
vo gimtąją šalį.

Karui kilus, Kaunaitė 
rūpinosi išvežti vaikus ir 
senelius nuo karo ir nacių 
pavojaus. Jinai atlydėjo 
vaikus Maskvon, kur ji mo
kytojavo mokykloje, o vė
liau dalyvavo gynime Tary-

Lietuvos žmones gavo labai 
daug abelnos paramos.

Nutarta turėti special} 
jų naujų narių įrašymui.

Susirinkimui užsibaigus 
rėta įvairių užkandžių, pasi
dalinta širdingais linkėjimais 
prasidėjusiems naujiems me
tams. Jūsų korespondentė lin
ki jums, draugės, daug svei
katos, energijos ir širdingo 
pasiryžimo dirbti visus šių me
tų atneštus didelius, svarbius 
darbus, o jų bus gana dsiug. 
Na,, mes gi, užbaigę metą 
džiaugiamės tik tada, kuomet 
jaučiam pridėję petį prie abel- 
nų visuomeninių darbų.

Kp. Korespondentė.

Iš LLD Moterų 155 .Kuopos 
Pirmo Šiemetinio Susirinkimo

Sausio 14-tą įvyko mūsų ne
nuilstančiai darbščiosios kuo
pos susirinkimas. Trumpoj su
traukoj pateikta pereitų metų 
veiklos rekordas. Taip trum
pas jis buvo, kuklus, be pasi
gyrimų, be didžiavimosi. Klau
sant įgauni jausmą, kad drau
gės darbuotojos širdingai su
pranta ir be žodžių savo jaus
mą pasako. Jos supranta, kad 
ir draugės svetur, toli, nesi- 
skaitydamos su nuovargiu ir
gi sunkiai, dirba, veikia tam 
pačiam tikslui — subudavoji- 
mui pasaulio su mažiau vargų, 
mažiau bereikalingų rūpesčių.

Apart veiklos savo kuopai, 
mūsų darbščiosios narės visur 

I darbuose kitų organizacijų 
buvo sukamoji jėga. Jos daug 
darbo įdėjo Lietuvos žmonėms 
paramos teikimui. Sukelta virš 
300 dolerių Naujos Anglijos 
Moterų Sąryšiui.

Mūsų kuopos nares buvo 
vienintelės iš lietuvių tarpo 
Worcesteryje, kurios labai 
daug padėjo savo darbu UN- 
RRA — Jungtinių Tautų šal
pos organizacijai jos rūbų 
rinkliavos vajuje pereitą me-

Helen Petkevičienė 1 sv.
Buvo rašyta apie d. Petlitz- 

kienės ligą. Ji dabar jaučiasi 
geriau. Jinai sako, jeigu tik 
vilnų gausite, duokite man, aš 
vistiek dar noriu prisidėti prie 
Lietuvos žmonių rėmimo dar
bo, kiek galėsiu, kiek mano 
sveikata leis. Nors daktaras 
sakė, kad vilnos prisideda jos 
ligai, bet draugė sakėsi, kad 
vistiek nori dar pagelbėti nuo 
karo nukentėjusiems žmo
nėms. Stebėtina tos draugės 
energija, atjautimas ir maty
mas reikalo pagelbėti suvar
gusioms žmonėms.

Toji draugė yra numezgu
si apie 600 porų kojinių, tai 
mes galime suprasti, kiek ta 
draugė įdėjo savo laiko ir 
energijos. JinAi dirba ne tik 
dienomis, bet ir naktimis, ka
da tiktai nemiega — nelei
džia nei vienos minutės už 
dyką. Jeigu katrai tenka ją 
aplankyti ir pasišnekėti su ja, 
jinai ir su lankytoja šnekėda
mosi savo darbo nepadeda į 
šalį. Jeigu daug būtų tokių 
draugių, mes darbo padarytu- 
mėm šimtais procentų dau
giau. Depsiene.

kada nors pirmiau. Juk mes 
turime plačią dirvą.

Mūsų 
nemažai 
narėmis 
gijos, 
tarp šių moterų. Lai mūsų 
kliubai lieka šimtu nuošim
čių Literatūros Draugijos 
kuopomis. Mūsų moterys 
pasirodo gražiai laikraščių 
vajuose, pasirodykime ir 
Literatūros Draugijos va
juje.

Nepamirškime šelpimo, 
mūsų brolių, seserų, tėvų 
Tarybų Lietuvoje. Moterys 
Amerikoje labai gražiai pa
sirodė šiame darbe. Dirb
kime ir toliau, prisideda^ 
mos prie visų vajų, vedainV 
Lietuvai Pagalbos Teikimo’ 
Komiteto. -' ? '

Neužilgo bus gatava bro
šiūrėlė, kurią parašė d. K. 
Karosienė iš San Francis- 
ko konferencijos. Siųskite 
užsakymus dabar.

Taigi, draugės, įsisių- 
buokime dabar j darbą, o 
pasekmės bus malonios ne 
tik mums, bet ir visai dar
bo žmonijai.

Literatūros Draugijos 
Moterų Komitetas:

K. Petrikienė, pirm.
S. Sasna, sekr.
Eva T. Mizarienė, ižd.

Rodos dar tik ruošėmės baig
ti senus ir sutikti naujus me
tus, “pasiskolinę” valandėlę 
brangaus laiko nuo dienos dar
bo reikalų pasikeitėm sveikini
mais, linkėjimais laimingų pra
sidedančių naujų metų. Taip, 
juk baigėsi seni metai, nešda- 

savim tiek daug įvy- 
daug brangių gyvybių, 
ir mūsų artimųjų-my- 
O jos juk paaukotos 

laimingesniam 
su vi-

Laukiančiosiom jaunom mo
terims gražios ir praktiškos, 
lengvai išleidžiamos suknelės 
forma 9319 gaunama 12 iki 
20 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merj ir dydį, sykiu su 20 ce» 
tą, siyskito: Mary Sincus, 427 
Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y

So Bostono Moterų Kultūros 
Kliubas Gražiai Pradėjo 

1946 Metus
Atsibuvusiam savo 

kime, sausio 30 d., 
Barčiepės gražinimo 
738 E. Broadway 
silankė namžai 
vo nepaprastai blogas.

šiame susirinkime buvo pri
duota vardai 12 naujų narių. 
Tas parodo, kad kliubietes 
gražiai darbuojasi. Taipgi iš
sirinkome naują valdybą 1946 
metams ir padarėme* keletą 
gerų tarimų. Į valdybą išrink
tos sekančios drąugės: pirmi
ninke Stašienė, vice-pirminin- 
ke Bindzinienė, finansų raš
tininke K. Barčiėnė, užrašų 
rąštin. O. Kvietkauskienė, iž
dininke Ivonne Niaurienė.

Draugiškumo dėlei, nutarta 
atlankyti sergančias drauges 
ir nunešti poros dolerių vertės 
dovanėlę.

Nutarta darbuotis, kad pa
gelbėjus savo senajai tėvynei 
Lietuvai, kurią taip skaudžiai 
nuteriojo žiaurusis hitlerinis 

(Tąsa 5-me pusi.)

Žolynai Daržui
Vasario mėnesį yra bąveik 

paskutinė proga pradėti dai
gus jauniems jeronimams ir 
begonijoms, kuriais norėsite 
apsodinti daržo pakraščius 
anksti pavasarį. Jiems ima ke
letą savaičių suaugti, kad ga
lėtų žalumu ir žiedais pri
dengti nuogus ežių kraštus 
pirm suaugsiant ir sužydėsiant 
vasariniams žolynams.

Jaunų daigų galima prisi- 
auklėtn dvejopais būdais. Nu
laužtas atžalukes susodinus į 
popierinius ar molio vazonė
lius ir pavožus po stiklu, kol 
išleis šrfknis ir bent porą dau
giau lapelių. Kitas būdas yra 
nulaužtus suaugusius stiėbus 
negiliai apkasti drėgnu smė
liu. Geriausia sudėti eilutėmis, 
atstu stiebus viens nuo kito. 
Iš stiebe esamų akučių-rante- 
lių įšdygsta nauji .baigai — 
žemyn leisdami šaknis, aukš? 
tyn lapus. Gerai suaugusius 
naujus daigus atskiria viens 
nuo kito, persodina į vazonė
lius laukti pavasario ir kelio
nės į daržą. „

Daigai greičiau dygsta, stip
resni auga, jeigu smėlis padrė
kinama

Lithuanian Daily

Didžiausias įpėdinių at
siliepimas buvo, kuomet mi
rė Mrs. Henrietta Garrett, 
Philadelphia, Pa. Toji tur
tinga našlė per 35 m. su 
nieku nesusirašinėjo, nie
kas jos nelankė, bet jai mi-| 
rus, pasiliko niekam nepa
skirti $25,000,000. Staiga 
atsišaukė net 26;000 viso* 
kių giminių, iš 48 valstijų 
ir iš 27 skirtingų šalių. Kol 
kas, nei vienas neįrodė sa
vo giminystėm

Rašo Petrauskas.
bų kapitoliaus. Maskvos 
gynėjo medalis puošia jos 
krūtinę. Šiame kare Kau
naitė prarado 18 metų am
žiaus sūnų. Jis padėjo gy
vastį kariaudamas Raudo
nosios Armijos gretose.

Sugrįžus Lietuvon pas
kui grįžtančią Raudonąją 
Armiją, 1944 metais, Kau
naitė vėl atkreipė visą aty- 
dą organizavimo ir švieti
mo darbui tarp moterų.

Trakų . distrikto darbo 
žmonės dabar nominavo 
Mariją Kaunaitę išrinki
mui i Tarybinių Socialisti
nių Reąpublikų Vyriausią
ją Tautų Tarybą.
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(Tąsa)
Kas ir kaip atsitiko Mulan’ai, ji pas

kiau atpasakojo pati. Pajutusi esanti 
vežime, ji iš karto manė iššokt, bet bai
su: pergreit vežimas lekia. Prie kryžke- 
lės arklys kiek stabtelėjo, tai Mulan’a 
tuoj ir iššoko. Ėjo ji atgal, ėjo ilgai, pri
vargo, atsisėdo ir verkia. Užeina būrys 
keistai apsirėdžiusių vyrų ir jų tarpe 
viena moteris. Mulan’a nusprendė juos 
esant bokserais. Pasikalbėjus, moteris 
žadėjo mergaitę pristatyt į Tečou mies
tą. Po ilgos kelionės moteris įleido mer
gaitę į mažytį kambariuką prie upelio, 
kur jau buvo uždaryta da kita pavogta 
mergytė Saldi Kvapsnis, užrakino ir pa
liko. Kelis kartus kasdien ji paduodavo 
vandens ir ryžių ^puoduką. Vieną rytą 
jinai ją gražiai apvilko, pavalgydino ir 

. pasakė vesianti ją pas jos tėvus, už gerą 
atlyginimą. O Saldžią Kvapsnį paliko.

Privedė prie Didžiojo kanalo, į didoką 
laivą Tseng. Didžiai Mulan’os nuostabai, 
tai buvo ne tėvai, o kokie svetimi, bet la
bai malonūs žmonės. Išklausinėję mer
gaitę, Tseng’ai pasakė, kad ji nebesibi
jotų. Pats laivo šeimininkas Tseng’as 
pasirodė pažįstąs mergaitės tėvą. Jis ją 
ir išpirkęs ir suvesiąs su tėvais.

Tseng — labai turtingas valdininkas, 
senoviškų’palinkimų ir senosios kultūros 
mylėtojas. Jis parodė Mulan’ai du apmu
sijusiu kaulu su keistais užrašais. Mu
lan’a tuoj atsiminė tuos kaulus: vienoj 
valgykloj jos tėvas susipažino kaip tik 
su šituo šeimininku Tseng’u ir šis tėvui 
aiškino apie du kaulus, kad jie esą kokių 
4000 metų amžiaus, su senybiniais chi- 
niškais užrašais. Labai įdomi seniena, se
nosios kultūros liekana.

Tseng’as džiaugėsi Mulan’os apsukru
mu ir jos gražia išvaizda. Jo žmona, auk
štai iškultūrinta aristokratė, puiki šeimi
ninkė, irgi pamilo Mųląn’ą. Ji ją supa- 
žiųdė su trejetu savo sūnų: Pingia 16 
metų, Činia 13 m., ir Sunia 11 m.

Tseng’as paaiškino matęs arbatinėj ant 
sienos skelbimą apie pasimetusią mergai
tę Mulan Jao. Jis žinojo, kad čia bus 
banditų darbas. Banditai tuomet veikė 
organizuotai, kaip kokie amatninkai. 
Tseng’as, kaipo aukštas valdininkas, da- 
sižinojo vieno banditų vado adresą ir 
susitarė, kad anas jam surastų mergaitę.

Šeimai besikalbant, į laivą atėjo aukš
ta, gražiai nuaugusi jauna moteris. Už 
rankos vedėsi šešių metų mergytę. 
Tseng’ien^ ją supažindė su Mulan’a. Jos 
vardas — ji buvo seniau Tseng’ie- 
nės tarnaitė, o dabar ji josios vyro 
Tseng’o sugulovė. Tatai buvo paprastas 
dalykas praeities Chinijoj. Ir Kasia jau 
prisigyveno dvi mergaites su savo šeimi
ninku Tsengu. Visa kas ėjo sklandžiai ir 
taikiai. Kasia padėjo prižiūrėt namų 
tvarką ir Tseng’ienė džiaugėsi turinti 
sau gerą talkininkę. Vyresnioji Kasios 
dukraitė buvo vardu Ailien.

♦

Kasia pasiuvo Mulan’ai gražią šil* 
kinę suknelę, ir už keleto dienų visa šei
ma persikėlę į Taiwan miestą, į Tseng’ų 
dvarą. DVare jų laukė senelė, Tseng’ienės 
motina, visli, labai gerbiama. Chinijoj 
gerbdavo senus žmones ir klausydavo jų 
išmintingų patariinų.

Jaunis Tseng’ų sūnus Sunia nusivedė 
Mulan’ą parodyt visą didingą dvarą, šo- 
dus, daržus, parodė iš tolo Taišan kalną, 
šventą kalną, nes ten gyvenęs pats 
Konfucijus. Vaikai pasižadėjo kada nors 
atsilankyt ant to žymėtino kalno, daug 
didesnio, negu kad Vakariniai kalnai, ką 
stūkso tuoj į vakarus nuo Pekino.

Ant rytojaus atvažiavo iš kaimo ir ap
sigyveno Tseng’ų šdimoj jųjų tolima gi
minaitė Mania, 14 metų mergaitė. Naš- 
laitukė. Jos tėvai buvo senoviškai kultū
ringi žmonės ir gyveno labai kukliai. Tė
vas buvo mokytojas, griežtas Konfuci
jaus sekėjas. Todėl ir buvo Mania labai 
tębulai išlavinta, sulig senybiniais pa
pročiais. Mania buvo visa kuo puikus 
mergystės pavyzdys: savo pobūdžiu, kal
ba, išvaizda ir gabumais. Darbšti, taupi, 
palanki, gražiuoju apseinanti su visais* 
Kalbėdavo minkštu balsu, vengdavo ap
kalbėjimų, pletkų ir nusiskundimų* At
rodė švarutė, tvarkinga. Mokėjo gerai 
virt, siūt, išsiuvinėt, truputį skaityt ir 
rašyt ir piešt. Senovinė chinų moralybė

reikalavo iš moters daug daugiau, negu 
iš vyro. Moteris neprivalo turėt pavydo, 
skaugės, per pirštus’ turėjo žiūrėt į savo 
vyro tūlus trūkumus, kad ir lyties at
žvilgiu. Merginos buvo griežtai moko
mos saugot savo nekaltybę, sergėt savo 
kūną, kaip kokį brangakmenį.

Mania greit susidraugavo su jaunute 
viešnia Mulan’a, ir jos dvi labai gražiai 
suteikdavo. Vyresniosios moterys — 
Tseng’ienė ir Kasia kalbėjosi tarpsavy, 
kad būtų gerai, jei tos *dvi mergaitės tap
tų pastovios šeimoj narės: kad Mulan’a 
paaugėjusi ištekėtų už Sunios, o Mania 
už vyresniojo — Pingios.

Pats šeimininkas Tseng’as laikėsi la
bai išdidus ir griežtas, ypač su vaikais. 
Vaikai jo bijojo ir vengė. Jis pasamdė 
privatų mokytoją Fang'ą, akiniuotą 
urgzlų senį, vaikams mokyt. Vaikai mo
kėsi skaityt, rašyt, iš atminties per* 
sakinėt eiles ir apysakaites, taipgi skai
čiuot. Mokėsi apsiėjimo ir poelgio na
muose ir draugijoj, disciplinos, truputį 
Chinijos istorijos, rankdarbių, ypač mer
gaitės — siuvimo, išsiuvinėjimo, pieši
mo.

Protarpiais vaikai žaizdavo didžiu
liam sode. Tėmydavo garnius, papūgas 
ir kitokius paukščius, gaudydavo žiogus, 
svirplius. Suleisdavo svirplius į mušty- 

• nes. Kartą jie labai užpykdė tėvą, kai jis 
pamatė, kad jo išeiginėj mandarino 
skrybėlėj apkramtyta ir sulenkta buvo 
povo plunksna. Ogi tai būta svirplio. 
Vaikai laikė pasigavę svirplį dėžutėj. 
Matyt, svirplys iš dėžutės išlindo ir ap
gadino tą gražią spalvuotą plunksną, 
kad paskui tėvui buvo net sarmata prie 
žmonių ir pasirodyt su nulėpusia plunk
sna skrybėlėj. Toji skrybėlė ir apsiaus
tas buvo net nuo Tseng’o senelių paliki
mo, ir jis taip apsitaisydavo tik kokiai 
didelei parodai ar šventei. Kadangi svir
plys buvo Sunios, tai tėvas apsiėjo, tik 
stipriai subaręs savo jaunį sūnų, kurį jis 
labiau už kitus mylėjo.

Bet būdavo* ir smarkesnių dramų. 
Kartą visi vaikai bėgiojo, žaidė sode. An
trasis Tseng’ų sūnus Činia prikalbėjo 
Mulan’ą, kad ji liptų į medį. Jis jai pa
rodė, kaip lipt. Na ji ir užsilipo, bet jos 
kojytė paslydo ir ji nukrito žemėn, pri
trenkta ir kruvinu smilkiniu. Persigandę 
vaikai sukėlė rėksmą, o kaltininkas Či
nia pabėgo į krūmus. Subėgo visi namai. 
Įnešė apalpusią mergaitę vidun. Mania 
jai galvutę vilgė, slaugė; pažadintas iš 
popietinio pogulio, tėvas tuoj liepė atvest 
Činią. Griebė jį už ausies, tėškė plašta
kų per abu veidus ir liepė atnešt šeimy
nišką vytinę. Ir su ta vytine jis vaiką 
čaižė per nugarą, kol motina ir senelė ir 
Kasia sustabdė įširdusį Tseng’ą. • Mu
lan’a neužilgo atsigavo ir visa kas vėl 
aprimo, bet Činia jau niekad paskui ne- 
bemėgo Mulanos, kurią vienok mėgo jo 
jaunis brolis Sunia, tas lengvabūdis, ge
raširdis berniukas.

Vieną gražų ankstyvo rudens rytą 
Tseng’ai nusitarė padaryti ekskursiją į 
šventąjį kalną Tais an. Mulan’ai tai buvo 
didžiulė naujiena, Bent kelias valandas 
ir pėsti ėjo ir važiuoti važiavo, ir nešte 
juos nešė tam tyčia nešėjai, o jie po du bu* 
vo susėdę į tam tikrus neštuvus., Pietiniai 
Dangaus Vartai buvo ypatingai statūs, 
ir Mulan’ai tai darė neapsakomo įspū
džio: ji arčiau glaudėsi prie Sunios, ku
riam tokios kelionės nebe pirmiena ir to
dėl jis džiaugėsi proga pasirodyt esąs 
drąsus ir įgudęs, vyriškas, galįs paguos
ti ir padrąsinti savo patinkamą mergytę.

Per pietus imperatoriaus šventykloj. 
tėvas taip atlyžo, kad net, atplėšęs nuo 
savo mėsos gabalėlį padavė ČiniaL Visi 
suprato, kad tai yra taikos ir atleidimo 
ženklas, kad Tseng’as nebepyksta ant sa
vo sūnaus. Ir todėl ir visiems da links
miau pasidarė.

Šventykloj paskiau Tseng’as apžiūri* 
nėjo savo bočių paminklus ir apmąstė 
savo reikalus. Planavo iš visų trijų savo 
sūnų padaryt aukštus valdininkus: jam 
tai būtų didžiausia pagarba ir paguoda. 
Vyresnįjį Pingią jis planavo sutuokt su 
priplaikiąja Mania. Jaunį Sunią —* su 
Mulan’a. Bet kaip su antruoju —- su či
nia? Jis nieko nenumatė, kas čia jam ga
lėtų tikti motetia... (Bus daugiau)

Harvester Siūlo 17 Centų Pa
kelti Algas; Unija Reikalauja 

Daugiau
International Harvester Co* 

jau pasiūlius pakelti algas 17 
centų į valandą, bet United 
Farm Equipment and Metai 
Workers of America unijos va
dovybė nesutikus priimti tokį 
pakėlimą; reikalauja daugiau.

Unijos originalis reikalavi
mas yra 30 nuošimtis pakelti; 
veikiausia ji priims kiek ma
žesnį pakėlimą, bet 17 centų 
į valandą skaitoma permažas 
pakėlimas.

Faktų suradimo komisija 
pradėjo apklausinėjimą, kuris 
eina federalio teisėjo William 
H. Holly teismabutyje. Neuž
ilgo ji skelbs savo davinius ir 
rekomendacijas algų pakėli
mui. Manoma, kad ji pasiūlys 
daugiau kaip 17 centų.

Harvester įmonėse streikuo
ja apie 30,000 darbininkų, ku
rių didesnė pusė yra Chicago
je, kita yra Omaha, Siuox Ci
ty, Kansas City* ir dar keliose 
vietose.>

Didžiausi mėsos gamybos 
centrai yra Chicaga ir Omaha, 
Neb.
Kur BuVo Town of Lake 

Miestukas
Lietuviai vadina “Oleika” tą 

dalį miesto, kuri yra į vaka
rus už stakjardų. 
Town of Lake.

Town of Lake 
kitoj vietoj. Iki
Town of Lake miestukas buvo 
tarp Garfield Blvd, ir 79th St., 
ir tarp Halsted ir State Sts.

Dabar tos srities vienas gy
ventojas užvedė bylą reikalaut 
damas eliminuoti daug saliūnų 
iš ten. Remiantis 
mu, aneksuotose 
vietose pasilieka 
mai, o Town of 
sausas miestukas, 
vo smuklių.
Unijos prieš Taksus ant Prekių

Majoro Kelly planas uždėti 
1 centą ant dolerio taksų ant 
visų perkamų daiktų sutiko di
delio pasipriešinimo. Chicago 
Sun griežtai išstojo prieš to
kius taksus. *

CIO Valstijos Taryba, taip 
ir Illinois Darbo Federacija 
smerkia tą planą.

Kiti vadina

betgi buvo
1889 metų

senu įstaty- 
prie miesto 
seni įstaty-
Lake buvo 
jame nebu-

LENGVINAA STRENŲGfl.A
> * GREITAI!
/ . \ A Štai Svarus, naujas būdas Huosuot
/ z /' i /| paprasta strėnų gėlų. Johnson’s 
< J Back Plaster! Lengvina skausmą, 

I sustingimą, [veržimą. Jautiesi pul* 
z vOĮtfįįrJ kini T Visose vaistinėse. Reikalauk 

j-rT. »► Johnson & Johnson kokybės.
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Valstijos senatorius Daley 
sako; kad gubernatorius Green 
sutikęs su majoru Kelly pakel
ti prekių taksus iki 3 centų 
aht dolerio^ ;iš ko dū centai ei* 
tų valstijai/o vienas Chicagos 
miestui. ' ?

Darbo Federacija ir CIO 
tačiau smerkia tai, nes tokie 
taksai apsunkina neturtin
giems. Jie turi mokėti taksus 
už kiekvieną daiktelį, lygiai 
kaip turtingieji, o įeigos labai 
nelygios.

Su tokiu savo pasiūlomu 
miesto majoras Kelly gerokai 
pakenks demokratams laike 
rinkimų. Jisai gali atstumti 
daugelį darbo unijų.

Kelly ir Daley sako, kad 
vienu centu ant dolerio taksų 
jie gautų miestui $26,000,000 
į metus. Bet tai reiškia, kad 
tiek būtų paimta iš žmonių 
bereikalingai, ir daugiausia tai 
atsieitų neturtingiems.

Retai kurioje valstijoje jau 
yra taksai ant prekių. Illinois 
tebėra, nors gubernatorius 
Green prieš rinkimus žadėjo, 
kad likęs gubernatorium jis 
panaikins tuos taksus. Jisai jų 
nepanaikino, o dabar norima 
dar daugiau taksų uždėti.

Visoms organizacijoms reik
tų pasisakyti prieš tai, kaip 
pasisakė Darbo Federacija ir 
CIO Taryba. •

LKM Choras Auga Nariais
Leo Klastow, daugeliui chi- 

cagiečių žinomų Klastauskų 
sūnus, jau paleistas iš laivyno 
tarnybos ir antradienio vaka
re) LKM Choro pamokose, 
įstojo choram

Jaunasis Klastowas buvo 
Italijos fronte. Karui Europo
je pasibaigus jis buvo Pacifi- 
ko frontuose. Jisai laivyne iš
buvo virš keturis metus.

Jo tėveliai turi ūkį Michi-

gan valstijoj.
LKM Choras šiuo tarpu 

stropiai rengiasi prie šių dar
bų :

Vasario 17 dalyvaus mitin- 
go-kopcerto programoj, Lietu
vių Auditorijoj. Po programos 
bus šokiai, tai jaunimui bus 
geras pažmonys.

Kovo trečią suvaidins antru 
kartu veikalą Karžygiai, kurį 
stato scenon, Radijo Kliubas. 
Veikalas, jau vaidintas sykį. 
Dabar bus pagerintas, biskį 
pailgintas ir iš naujo pastaty
tas, nes pirmą sykį statant visi 
dalyvavę pasisakė už antrą 
sykį jo fcuvaidihimą.

Balandžio 7 Choras vaidins 
operą Bartered Bride, tai di
delis veikalas su gražiomis 
dainomis ir muzika.

Opera dar pirmą kartą lie
tuvių scenoj bus pastatyta. 
Mes. jau turėjome daug opere
čių, bet operos dar nebuvo. 
Dabar ir tai matysime.

Operos autorius yra seniai 
miręs — cechų kompozitorius 
Smetanas. Jo muzika populia
ri. Ši opera irgi vien šią žiemą 
Chicagoje kelis sykius staty
ta. £et lietuvių kalboj bus pir
mą sykį.

Pasižymėkite balandžio 7 d. 
ir pasivadinkite savo draugus 
ir pažįstamus. Tokios progos 
taikosi labai retai.

LKM Choras gauna vis dau
giau jauimo, tai smagu.

Rep.

Washington. — Prezid. 
Trumanas vėl stengėsi su
laikyt plieno kompanijas su 
streikuojančiais dar binin- 
kais. Jis stoja už 18J centų 
priedą valandai.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
laidotuviiį Direktoriai

Patogūs laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

□ Ū O
459 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4.8698

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

Laidotuvių

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dlėną 
ar naktj, greit suteiksi
me mdderniŠką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
są šerrtieninS. Mūsų pa- 
tarnavifnu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Z 1113 Mt. Vemon Si.
• HHMfMHi ,,iiila,,i:i-i’jiiA.PA.
o . ' , ■, Telefonas Poplar 4110• ••••••'••*«» 96 t«o •••••••*•*••••»

Pilnas paniekos prezidentui, 
Jungtiniu Valstijų žmonėms ir 
Senatui, sen. Theodore G. Bil
bo (dem., Miss, valstijos-) pa
siruošia be perstojimo plepėti 
prieš lygių teisių visiems dirb
ti bilių, populiariai žinomą, 
kaipo FEPC bilių.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Telef. HUmboldt 2-7964

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

v . ,t -----------71—;—“ , * r
’ w K 2 4 'VALANDOS: 6_g Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

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

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

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

- «• ■--------- , - J 1

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIEiJaūSKAS) 

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 Grund Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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Maskvos Spauda Smer
kia Angį-Ameri- 

kony Komisiją
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

nes Valstijos ir Anglija.”
I š t i k r ųjų Anglijai ir 

Jungtinėms Valstijoms ne
rūpi žydų klausimas Euro
poje, rašo Naujasis Laikas 
ir priduria, jog žydų liki
mas nepriklauso nuo jų 
ateivybės į Palestiną: šio 
klausimo išsprendimas pri
klauso nuo to, kad “griež
tai būtų išnaikintas fašiz
mas ir tautinis persekioji
mas.”

Naujasis Laikas taip pat 
nužiūri, kad Anglija siekia 
sudaryti turkų - arabų blo
ką, atkreiptą prieš Sovietų 
Sąjungą.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Balius ir Koncertas. Ruošia rusų 
choras ir šokikų grupė nuo IWO 
3060 kp. Vasario 9 d., 8 v. v. Rusų, 
Liaudies Name, 53 Broome Street. 
Bus graži muzikalė programa, taip
gi gera orkestrą šokiams. Įžanga 
65c. Kviečiame visus newarkiečiu£ 
ir iš apylinkės dalyvauti, linksmai 
praleisti laiką. — Kom. (31-32)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia smagų vaka

rėli. Vasario 9 d., Liet. Laisvės sa
lėjo, 340 Mitchell Ave. Turėsime 
skanių valgių ir įvairių gėrimų iki 
valios, ir viskas tik už $1.00. Tad 
kviečiame dalyvauti, linksmai pra
leisti vakarą. — Kom. (31-32)

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. vasario,. A. J. Kasmočių salėje, 
91 Steamboat Rd., 8 v. v. Visi nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
yra nominacijos blankos. — Sekr.

.
UlavB—Liberty, Lithuania Daily

Kauno Miesto ir Aps
krities Mokyklose

Lapkričio 8 d., dalyvaus 
jaut svečiams, mokytojams 
ir mokiniams, Vi ir Vii 
gimnazijos paminėjo Di
džiąją Spalio revoliuciją, 
Iškilmingasis aktas pradė
tas Tarybų Sąjungos him
nu ir mūsų tautos giesme. 
Mokyklų dir. Šalčiūnas sa? 
vo trumpoje kalboje, pabrė
žęs Spalio revoliucijos es
mę, kreipiasi į tarybinį jau
nimą, kviesdamas jį akty
viai dalyvauti socialistinėje 
statyboje.

Požėlos rajkomo sekre
torius drg. Abramavičius 
glaustais bruožais peržvel
gia tarybinės liaudies lai
mėjimus, pasiektus per 28- 
rius laisvo gyvenimo metus.

Vl-tosios gimn. komjau
nimo atstovas ’drg. Urbonas 
kviečia tarybinių mokyklų 
jaunimą gausiai dalyvauti 
liaudies ūkio atstatymo dar
be.

Gimnazijų mokinių tary
bos pirm, mokinys Jakelai- 
tis linki savo mokyklos ir 
viso krašto jaunimui eiti 
Lenino - Stalinę keliu.

Minėjimas praeina sklan
džiai, suteikdamas impulsu 
abiejų mokyklų jaunimui 
daugiau susidomėti tarybi
niu gyvenimu, teikiančiu vi
sokeriopas teises besimo
kantiems.

IV-tbji ir V-toji gimna
zijos Spalio revoliucijos

šventę Sutiko} tirikamai pa
siruošusios., Į’ tą darbą šo
kiniai įdėjo nemaža’ entu- 
zįa^pąo ir jėgų’.-; ?

■ Gimnazijų' literatūros bū’ 
reliaį išleidę naujus, gra
žiai papuoštus sienlaikraš
čio numerius, kuriuose at
žymėjo didžiąją sukaktuvių 
reikšmę mokinių* gyvenime.

Didžiosios šventės išvaka
rėse IV-toje gimnazijoje 
įvyko iškilmingas minėji
mas. Jo proga žodį tarė 
gimnazijos direktorius drg. 
Pavalkis, b konstitucijos 
mokytojas Keturką supa
žindino mokinius sų 1917 
m. revoliucijos eiga ir jos 
reikšme Tarybų Sąjungos 
liaudžiai.

režisieriaus" Z.aukos, .repeta
vo A. Šaltenio veikai^ ^Sau
lės šalyje” (4-rių pav. pa
saka), reikalavusį iš jaunų
jų , v a iįd i n t o j ų nemažai 
kruopštaus darbę bei suge
bėjimo. Pagaliau, lapkričio 
8 d., Pionierių Rūmį sąlės 
scenoje, Kaupo ; pionieriai 
išvydo jį. Ketųrįų paveiks
lų/ pasaka /‘Saules - šalyje” 
jaunųjų žiūrovų buvo labai 
e n t u z i a s t iškai priimta. 
Džiaugsmingais žvilgsniais 
jie sekė visą vaidinimą.

* * J|S
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Klausimai ir Atsakymai Apie 
Veteranų Reikalus

' Penkta

HELP WANTED—FEMALE 
reikalingos MOTERYS

VILNIES

KALENDORIUS
Kaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

Gaunamas Laisvės Adm
427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių 
Bulovą, Bearus, Gruen, Longine*, 

Julės, Jurgensen. . JB

Persodinam Deimantus jums belaukiant, 
Turime ekspertus taikymui lailcrodžių 

ir laikrodėlių.

Sukaktuvių minėjimui vi
sos Kauno apskr. mokyklos 
iš anksto rengėsi: išpuošė 
klases, išdekoravo sales, iš
leido sieninius laikraštėlius. 
Minėjimuose dalyvavo mo
kinių tėvai įr visuomenė. 
Paskaitytos atitinkamo tu- ,• 
rinio paskaitos, mokinių 
chorai padainavo tarybinių 
dainų, saviveiklos rateliai 

•s u o r g a nizavo vaidinimų, 
Meninėje dalyje gražiai |padeklamavo eilėraščių, pa- 

pasirodė jungtinis abiejų skaitė vaizdelių iš Tėvynės 
gimnazijų choras, vadovau- ’ 
jamas mok. Kairio. Progra
moje dalyvavo ir savosios 
kūribos autoriai.

Minėjimas praėjo iškil
mingoje nuotaikoje, tikrai 
gražaus mokinių pritarimo 
palydėtas.

V-tojoje mergaičių gim
nazijoje taip pat įvyko pa
našus minėjimas. Po ben
drosios įžanginės dalies 
gražiai praėjo meninė da
lis, kurioje dalyvavo mer
gaičių choras ir kt.

Kauno Sodininkystės -— 
Daržininkystes Tech niku- 
mas iškilmingą Spalio revo
liucijos paminėjimą prave
dė spalio 8 d. Dalyvavo vi
sas technikumo mokslo ir 
administracinis personalas, 
taip pat ir visi moksleiviai. 
Meninę programą išpildė 
technikumo moksleiviai.

Kauno. ^Dękęratyvinės — 
Pritaikomosios Dailės Insti
tute studentai ir mokslo 
personalas surengė iškil
mingą minėjimą švenčių iš
vakarėse — lapkričio 6 d. 
Įžanginį žodį tarė Instituto 
direktorius drg. Strolis, pa
sveikinęs susirinkusius Di
džiojo Spalio sukaktuvių 
proga. Apie revoliucijos ei
gą ir jos reikšmę žmonijos 
istorijai; pranešimą padarė 
Marksizmo - Leninizmo Ka
tedros lektorė drg. Glovac- 
kienė. Prof. Sąjungos narių 
vardu kalbėjo drg. Račkai- 
tis.

Pobūvio meninę progra
mos dąįį išpildė Kauno Kon
servatorijos studentai. Po 
to įvyko pobūvio dalyvių 
pasilinksminimas.

R e v o 1 i u c i j os sukaktį 
Liaudies Universiteto klau
sytojai paminėjo taip pat 
gražiai ir jaukiai.

Įžanginę kalbą pa^ąkė 
Liaudies Universiteto di- 
r e k t o r ius drg. Norkus. 
Klausytojų vardu žodį tarė 
drg. Jurgutis, kuris pabrė
žė, jog šios didžiosios šven
tės sukeltas entuziazmas 
neturi užgesti; priešingai— 
jis privalo visus įgalinti 
$iekti naujų mokslo ir kul
tu r o s lai mėjįmų. Darbo 
žmonių išsiląisfinimo ko
vęs oigą istorinėj šviesoj 
apibūdįno Liaudies Univer
siteto įstoriįos dėstytojas 
drg. Klimavičius.

Meninę programą išpildė 
klausytojai, padeklamuoda
mi Salomėjos Nėries ir V. 
Reimerio eilėraščių, padai
nuodami solo, pagrodami 
akordeonu. Pobūvis buvę 
baigtas bendru pasilinksmi
nimu.

karo metų.' Daugelyje mo
kyklų komjaunimo, moky
tojų ir tėvų komitetų pas
tangomis mokiniams buvo 
surengti užkandžiai, kurių 
metu mokiniai paskaitė ir 
padeklamavo savo kūrybos 
dalykėįių, padainavo liau
dies dainų, o vyresnieji pa
pasakojo apie šios didžio? 
sios sukąkties reikšmę vi
sų kraštų darbę žmonėms. 
Patiems geriesiems moki
niams LLKJS Kauno apskr. 
Komitetas ir Liaudies Švie
timo Skyrius išdalijo dova
nų rašomąja medžiaga.

RUMŠIŠKĖSE
Šventės išvakarėse mies

telis gražiai pasipuošė vė
liavomis, plakatais, šūkiais. 
Pats minėjimas vyko pir
mąją šventės dieną Rum
šiškių centr. pradž. mokyk
los salėje. Dalyvavo daug 
vietos inteligentijos, dar
bininkų ir valstiečių. Minė
jimą atidarė valse. , vykd. 
k-to pirmininkas Meilutis. 
Minėjime kalbėjo valsčiaus 
komsorgas šakalys, pro
gimnazijos dir. Dėjus įr kt. 
Kalbėtojai savo kalbose 
reiškė dėkingumą šauniajai 
Raudonajai Armijai ir bol
ševizmo kūlėjams drau
gams Leninuį ir Stalinui,, 
pasižadėdami dar stropiau 
ir ištvermingiau dirbti savo 
tėvynės gerovei.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y
Teh 3-3173 ’ ATDABA

* * $
Du mėnesius dirbo Kaur 

po Pionierių Rūmų dramos 
ratelis, rųpštįai^asis atžy
mėti Didžiojo Spalio revo
liucijos 28rtąsias sukaktu- 
ves. Ratelis, y.adQy.a»jmas

Chicago Heights, Ill.
Rūpinasi Lietuvos Žmonių 

' Parama
Šiame mieste nedaug yra 

lietuvių, bet jų tarpe yra la
bai gerų žmonių, kurie teikia 
gražią paramą dėl Lietuvos 
žmonių.

šių žodžių rąšėjui tenka 
dažnai juos atlankyti, nes iš- 
vežiojant duoną po biznius ir 
stubas dažnai susitinku sų lie
tuviais. Prieš kiek laiko drg. 
Gečius surinko nuo pažįstamų 
ir sąvo ganą daug vertingų, 
drabužių ir pridavė man nu
vežti į stotį. Tą patį padąrė 
drg. Šilvęstps Dapkus, 1037 
Ęmerafd Avenue, Chicago 
Heights, Ill. Jis pridavė man 
ganą daug vertingų drąbužių 
ir čeverykų, kuriuos, nuvežiau 
į LPTK stotį.

Puiku, kad draugai rūpina
si pągelbėti Lietuyps lįąųdžiąi, 
kuri tiek daug įvairaus var
go turėjo pergyventi nuo na
cių okupacijos ir karo.

P^ąi^s Paįedą.

50 Išgelbėtą nuo Su
lūžusio Laivo

Seward, Alaska.-— Pusiau 
perlūžo garlaivis Yukoi), 
audpąs užblokštas ant $oh|.
JKlti laivai išgelbėjo 50 mo
terų ir vaikų. Laukia išgel
bėjimu dar ketvertas šimtų 
keleivių ir įgii|os narių, įsi
kibusių į pryšakinę laivo 
pusę. \ / •

Klausima?: ,7.
Skaitytojas klausia, ap tėvas 

žuvusio kareivio,' kuris dabar 
gauna apd^Mdą, galį prašyti 
pensijos ?

Atsakymas—Taip.
Klausimas:

Ar narė WAVES gali gau
ti “emergency dependency” 
paliuogayipia ?
Atsakymas:

Taip. Pati jaunuolę turi pa
duoti prašymą per jp$ vyrią,p- 
aią Yaldįnipką. Prie prašymo 
turi pridėti afidęįvitą nuo gy
dytojo ir nuo kitų asmenų, ku
rie įrodys, kad paliuosavimas 
yra putinai reikalingas.
Klausimas:

Veteranas nori paduoti pra
šysią dėl “disability pension,” 
bet jis nori žinoti, ar jį laikys 
ligoninėje, kol pensiją pa
skirs?
Atsakymas:

Tas priklauso nuo ligos.
Klausimas:

Ar reikia mokėti taksus už 
National Service Life Insur
ance ?

Atsakymas — Ne.
Klausimas:

Veteranas buvo paliuosuo- 
tas iš Veterans Administration 
ligoninės už mažą prasižengi
mą. Jis dabar klausia, 
vęį galį bųti prįimtąs į 
nipę.
Atsakymas:

Jeigu reikalas būtinas, bus 
greitai priimtas, kitaip, turės 
laukti tris mėnesius po apli
kacijos padavimo.
Klausimas;

Veteranas praneša, kad jo 
pensija išsibaigė, bet jo svei
kata blogyn eina. Jis klausia, 
kaip gauti kitą egzaminą.
Atsakymas:

šeimos gydytojas turės iš
duoti pįlną pranešimą apie jo 
sveikatą. Tą pranešimą su sa
vo apįikacija tupėsi pasiųsti į 
“regionąl” ofisą Veterans Ad
ministration, Taryba nuspręs, 
ay yėl atidaryti tavo reikalą. 
Klausimas:

Ar vyras veteranės moters 
gali prašyti pensiją, jai mi
rus ?
Atsakymas:

Dabartiniai įstąitymai netu
ri parūpinimų tokiam atsitiki
mui. Bet vaikai veteranės gali 
gaųtį pensijas.
Klaųsiipąs:

Našlę su dviem vaikučiais 
praneša, kad ji gauna apdrau- 
dą. Jos vyras žuvo kovoje. Ji 
dabar klausią, ar gali prašyti 
pensijos ?
Atsąkymąs:

Tąįp, pensiją priklauso naš
lėj ir jo§ vąikąms, nepaisant 
kitų įeigų. Našlės pensija bus 
mokama jai per visą jos am-1 
žiu, arba pakol vėl ištekės. 
Vaikams pensija bus moka
ma iki sulauks 18 met. am
žiaus. Bet jeigu jie lankys mo
kyklą iki 21 m. amžiaus ir ne
apsives, tai iki to amžiaus bus 
mokama pensija.
Klausimas:

1943 m. veteranas buvo su
žeistas tarnyboje ir tuoj po to 
paliuosuotas. Dabar nori žino
ti, ar per vėlu jam prašyti 
“disability” pensijos?
Atsakymas:

Ne. Mes pasiuntėme Form 
526, kurią turėsi išpildyti jr 
pasiųsti į Veterans Adminis
tration, kada prašysi “disabi
lity” pensijos.
Klausimas: ’ .

Kareivio motinai armijos 
gydytojai pranešė, ką d pūąųį 
turės padaryti net tris opera
cijas bęgyję ,§ęką?pų šešių mė
nesių, ji’ ji kausią, ąr pęy tą 
laiką valdžia sustabdys jos 
šeimos paskyrimą ? / j
Atsakymas:

Ne. Gausi šeimos paskyrimą 
iki jis bus paliuosuotąs iš ąr- 
mijos.
Klausupa?;

Šis jannikąitią įštąrųąvę 51 
dieną ir buvo gąrbįngąi pą- 
liuosuotas ir dąbąr klausią, ar 
gali nąudntis GI bįiįumi? 
AUakyma*?

Ištarnavęs. mažiau 90 die-

Karo veteranas 
pasiekę 
prašyti

tik dėl

kaip 
ligo-

nų? negąlL naudotis* GI1 biliaus 
parūpįnimais, nebent būtų pa- 
liuosuotas dėlei sužeidimo.
Klausimas:

Veteranas tarnavo 11 mene
sių jr buvo pąliuosuotąs, peš 
jau turėjo 88 jp- Stojo J karo 
(įirfatųyes darbą. Jis dabar 
klausia, ar jam priklauso 
“mastering put” mokestis. 
Ąįąakymąs: .

Tik jeigu tąrnavai užsiepyj. 
Klausimas:

Pasaulinio
klausia, ar veteranai, 
65 m. amžiaus, gali 
pensijos?
Atsakymas:

Pensija nemokama
žmogaus metų. Jeigu buvai su
žeistas tarnyboje, gali prašy
ti “sužeidimo” pensiją. Jeigu 
sveikata pablogėjo būnant 
tarnyboje, irgi gali prašyti 
pensiją. Gali gauti pensiją, 
jeigu ir nebuvai sužeistas tar
nyboje, bet jeigu dabar visiš
kai appegalėdintas ir negali 
užsidirbti pinigų pragyveni
mui.
Klausimas:

žmona gydytojo klausia, 
kaip jos vyras gali gauti pa
lių osavimą. Jam siūloma geras 
darbas ligoninėje.
Atsakymas:

Gydytojas turės laukti regu- 
liario. paliuosavimo, nes dar 
gydytojai labai reikalingi. Li
goninė turės prašyti paliuosa- 
vimą, įrodant, kodėl tamstos 
vyras yra jiems taip reikalin
gas.
Klausimas:

Kitas veteranas klausia, ar 
reikia jam gauti nuo žmonos 
leidimą, jeigu jis vėl stos į ar
miją ?
Atsakymas: Ne.
Klausimas:

• Veteranas' nori nusipirkti 
biznelį su žmogum, kuris ne 
veteranas. Nori žinoti, ąr val
džią atsisąkys garantuoti jąp) 
paskolą ?
Atsakymas:

Ne. Bet valdžios garantija 
padengia tik veterano reikalą. 
Klausimas:

Ar veteranas, kuris gauna 
gana aukštą pensiją, gali jieš- 
koti darbo?
Atsakymas:

Taip. Valdžia jokiu būdu 
pesulaikys veteraną nuo dar
bo. ' ' BJC.W.V.

OPERATORĖS
Patyrusios, prie J , : . J| 
Singer- Mašinų 

Garą»tąqiąs J^uoląiįnis ' 
Darbas

LENGVAS DARBAS 
0W4 AMIA 

KRBIPKITfcS
224 SMITH STREET

PERTH AMBOY, N. J. 
(2-roa LUBOS) 

Tel. Perth Amboy 4-27$?? * (88)
■'!■!■ ■■.■—.r 't:. t'- i"1.1"."j1!'j- i.n'^rar į

Jaunos Merginos
Kaipo mokinės prie pynimo mašinos 

NUOLATINIS PAKBAB 
ČĖRA ALGA 

l-% Ui visus VIRŠLAIKIUS
APMOKAMA MEDIKAIS APTA^A¥i#4? 

MANUFAOTJDWfQ 
7618 »

siuvamų mašinų 
OPERATORES 

SINGER
• Nuolatinis darbas prie aptraukimo 

sėdynėms paduškų. 
GERA ALQA

JOHN B. SALTERINI CO.
510 EAST 72ND ST. 
NEW YORK CITY 

Prie York Ąve.

operatores 
Prie yyriikų marškinių ir overalls. 

Kreipkitės 
CORONA SHIRT CO.,

103-12 39TH AVK. CORONA, . U I- 
(tarpe lOSrd ir 104th St«.)

MERGINOS
I^njrvam darbui modeminėje dirbtuvėj#.

Nuolatinis darbas. Viršlaikiai. Nemokamai
tuedikeUs aprūpinimas po 8 mėnesių.

Patyrimas nereikalingas.
J. & P. B. MYERS.

70 WASHINGTON ST.. BROOKLYN

MERGINOS IR MOTERYS 
lengvam darbui prie stalų. Geroe darbo 

stygos. Gera alga. 87% valandų aęvaitė. 
’ STRAWBERRY-HILL PRESS, 
18$ WATER ST., NEW YORK CITY.

(81)

SEIMININKE 
\tlikimui lengvaus valymo ir prižiūrėjimui 8 

metų vaiko. 5 dienų savaitė. 
Guolis ant vietos ar kitur.

E. J. RESNICK. 1440 OCEAN PARKWAY. 
BROOKLYN. ESPLANADE 6-0287.

(U|
NAMŲ dEIMININKfi

Dirbti Lakewood. New Jersey ūkėja. 
Maža šeima. Geri namai 

CIRCLE 5-8198.
(31)

Boston, Mass,
(Tąsa bu o 3-čio pusi.) 

fašizmas. Naikindamas turtą 
jr žudydamas žmones, fašiz
mas vien tik mūs tėyynėje Lie
tuvoje paliko tūkstančius be
namių ir našlaičių. Tai mūs 
draugės, atjausdamos sunkią 
Lietuvos žmonių pa,dėtį, nuta
rė greitu laiku surengti pra
mogą ir visą pelną paaukoti 
Lietuvos vaikučiams.

Taipgi pųtartą paąųkotį $25 
iš iždo .dėlei MMikabp Insti
tuto įrengimo Vilniuje. Per 
šiuos metus Moterų ‘ Kultūros 
Kliubas yra pasibrėžęs nuveik
ti dar daug kitų svarbių įąr- 
bų. Veliju draugėms geriausio 
pasisekimo. Narė.

OPERATORES |
PATYRUSIOS PRIE ELEKTRINE 
PAJĖGA SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ
PRIE KORSETŲ IR GIRDLES ..

70c Į Valandą Minimum
Vakacijos Su Alga

Visos Šventės su Alga
7-Vi Valandos Viršlaikiai

Laikas ir Puse

AUKŠČIAUSIĄ MOKESTIS Uf 
DARBĄ NUO KAVALKŲ

MCSU MERGINUS GALJ UiDIRBr
TI IKI $6$ | SAV^ITŲ.

SVIESIŠVAKI-MOOERNINE 
DIRBTUVE

BENJAMIN & JOHNES, 
"" INC. I

4? WARREN STREET
NEWARK, N. J.

(31)

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

NUOLATINIS DARBAS

VEENTIK DIENU DARBAS 
KREIPKITĖS

DU.RAY MILLS. INC.

BUBBLES SAKO—-

• Aš matąų, kur atominė 
jėga, girdi, neužilgo atliks 
naminius mūsų darbiu. Tuo 
tarpu reikia skalbti balti
nius, jei muilo net taip sun
kų gauti. Atminkite, kur 
yra riebalų,’ ten yra muilo

padėkite daugiau jo paga
minti!■. .» • '

■ T
VALYTOJOS, Ofisų Namų. Nuolat 

62c | valandų.
Kreipkitės tarp 4 ir 6 PJf.

INGE, 69 Pine St., New York City
_____________  . qp.i

help wanted—male
REIKALINGI VYRAI

CHEF 
Patyręs 

ALGA LABAI GERA 
šešių Dienų Savaitė 
ANTRAS VIRĖJAS

Patyręs
Pagelbinis Chef 

ALGA LABAI GERA 
šešių Dienų Savaitė 
RUTGERS HOUSE 

18 ALBANY STREET

SKITE MR. NADLER 
PRIE DESKOS.

ŠĖPŲ DARYTOJAI 
ar 

SULEIDĖJAI
KBJŪlpKITfiS S A.M. - 4 P.M.

MARINĖ BASIN CO. 
GALE 26TH AVENUE

.—oa
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si Audringiausioji 
Kelionė

Bazarui Dovanos
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Pribuvusio New Yorkan 
pereitą pirmadienį karo nuo
takų laivo Argentina tarns- 
porto komandierius, Įeit. pulk. 
Floyd Lyle, sakė, kad šioji ke
lionė buvusi rupiausia iš visų 
jo keliautų, o kelionių jis tu
ri savo kreditui nemažai.

Nors išvargusios kelionėje, 
456 nuotakos, daugelis moti
nos (su jomis pribuvo 170 kū
dikių), buvo gerame ūpe. Po
ros šimtų iš tų kelionės rūpes
čiai pasibaigė su išsėdimu iš 
laivo. New Yorko Raudonojo 
Kryžiaus centre, 315 Lexing
ton Ave., jų laukė jų vyrai. 
Jie nuo šios vietos perėmė rū
pestis. Daugelis jų po pažasti
mi atsinešė ir žaisliukų vai
kams dėl malohesnės pažin
ties. Tačiau kitoms nuotakoms 
dar liko kelionės traukiniais, 
sėdimai ir persėdimai.

Vienok ir tolokai keliaujan
čioms, menama, teks daugiau 
palengvinimo už paprastas, 
namiškes sankeleives. Jas nu
vežė į atitinkamus traukinius 
grupėse, su instrukcijomis pri
žiūrėti, kad jos būtų atitinka
mose stotyse išsodintos, per
sodintos.

Nekurios, beje, turės keliau
ti pas nepažįstamus uošvius ir 
pas juos gyvendamos laukti 
parvykstančių vyrų, kol kas 
dar pasilikusių Europoje, tar
nyboje.

Šis buvo pirmasis masinis 
karių nuotakų ir vaikų trans
portas. Iki pabaigos birželio 
tikimasi užbaigti parvežti apie 
65,000 žmonių ir 15,000 vai
kų, naujų Amerikai gyvento
jų, piliečių. ^Didžiuma iš tų 
moterų bus anglikės, kadangi 
kariai pirmiausia ten sustojo,

Daiktais
V. Kazei (Kazlauskas), Fo

rest Hills, N. Y., gerą vyrišką 
Waltham laikrodėlį.

Adelė Markūnas, Brooklyn, 
N. Y., gražų prie virtuvės se
tu ką, rankų darbas. (3 
holders ir du stikliukus, 
kom apmegstus).

Pinigais
Millie Barnett (Barnotienė), 

Hartford, Conn., $2.
S. Penkauskas, iš Lawrence, 

Mass., prisiuntė blanką, auka
vo sekamai:

pot- 
ran-

Maple Park Bendrovė $5.
Po $1 : S. Penkauskas, P. 

Aleksonis, T. Tortonis ir J. 
šlaivis.

Po 50c: Ig. čiulada, F. Zu
la, J. Rudis, A. Ramaika, J. 
Slaivienė, A. Butėnas, V. Kra- 
likauskas, D. Sukaskas, M. 
Bolovičius, L. Gross, E. Alek- 
sonienė, M. Bulotia, P. Milus, 
J. žilonis. Viso $16.

širdingai dėkojame visiems 
už puikias dovanas.

Laisvės Administracija.

SVARBUS MENININKU SUSIRINKIMAS
Praplėstas LMS Centro Komiteto Posėdis. Choru, Kuopų Val
dybos Ir Nariai, Taip Pat Visi Meną-Kultūrą Mylinti Asmenys 

Kviečiami Dalyvauti Susirinkime
Sekmadienio ryte, vasario 

10 d., 10 vai., Laisves svetai
nėje, įvyks LMS Centro Komi
teto šaukiamas pasitarimas, 
konferencija suvažiavimo rei
kalu. šis suvažiavimas bus sa
vo dydžiu, turiniu ir pobūdžiu 
skirtingesnis, negu pirmiau 
įvykę LMS suvažiavimai. Tai 
bus ne tik delegatų suvažiavi
mas, bet mūsų meno-kultūros 
suvažiavimas.

Suruošimui tokio suvažiavi
mo reikia daug laiko ir darbo. 
Todėl tam reikalui ir šaukia-

ma sekmadienio pasitarimas. 
Jame turi dalyvauti chorų, te
atro, kuopų valdybos ir pavie
niai nariai. Kviečiami visi‘da
lyvauti, kurie domisi lietuvių 
dramos, .dainos, kultūros rei
kalais.

Draugai-veikėjai iš Great 
Necko, Newarko, Elizabetho 
ir kitų artimų kolonijų, kvie
čiami dalyvauti. Ypatingai 
moterų kliubų narės kviečia
mos skaitlingai dalyvauti.

V. Bovinas, LMS Sekr.

Savo Gimtadieniu Vaikai Apdovanojo Tarybų 
Sąjungos Vaikus

Policija Vėl Užsiusią 
ant Western Union

Pikiety
Vasario 4-ta, New Yorke, 

pasižymėjo trečia policijos at
aka ant pikietų prie užstvei- 
kuotos Western Union telegra
fų firmos, 60, Hudson St. Pi
lnėtus trukdyti, jiems perse
kioti buvo atsiųsta raitoji po
licija, kurios šiam streikui yra 
paskirta 60, greta pėsčios uni
formuotos policijos ir slaptos, 
vyrų ir moterų. ,

Albert Lutsky, unijistas kai- 
liasiuvys, buvęs pikiete, tapo 
sužeistas ir areštuotas. Ji kai- I vtino sūmušime policisto, bet 
jam, Lutskiui, o ne policistui 
reikėjo' trijų diksnių galvon. 
Taipgi; areštuoti 4 kiti pikio- 
tai: Eli Rudernman, Irving 
Fisher, William Geffner, 
krooklyniečiai ir Bernard Stol
ler iš Flushing. Visi sulaikyti 
tolimesniam kvotimui po $500 
kaucijomis.

Numatoma, jog panaujinta 
policijos ataka ant streikicrių 
vedama tikslu sustiprinti kortr- 
panijos bylą prieš streikierius, 
teismo keliu išgauti uždraudi
mą pikietuoti. Antradienį by
la tebebuvo svarstoma teisme.

Kada policija buvo užsiusta 
ant- streikierių, Joseph Solly, 
unijos — American Communi
cations Association — prezi
dentas, per garsiakalbį nuo 
troko atsišaukę;į policiją:'

“Nevartokite lazdų

Mergaitė Užpulta ir 
Nužudyta

LDS Jaunimui

Gimusieji Stalingrądo išlais
vinimo dieną, vasario 3-čią, 
1943 m., kada vokiečiai pasi
davė Stalingrade, grupė mažų 
vaikučių, 3 metų amžiaus, bu
vo nuvežti į Russian Relief, 

ilgiausia pabuvo, su jomis ge-iNew Yorko. Nuvežti ne tuš- 
čiomis. Jiems išaiškinta, kad

u i
riausia susikalbėjo.

Bus Tris Dienas

dainą programa.

Gros šokiams visas tris dienas

Nuo 2 iki 4:30 po pietą Įžanga nemokama

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

Daug suaukotų daiktų^ kurie bus išparduoti' gan 
prieinamom kainom.

Sekmadienį, Vasario 24-tą
Bu« šeimyniškas popietis, čekerių turnamentas 

ir kitokį žaislai.

LAISVES
amerikiečiai tas ban- 
nuvežė ir atidavė be 
ko būtų galima buvę 

iš nelavintų to amžiaus

ant 
streikierių. Apgailėtina, kad 
miestas neranda policijai ge
resnio darbo. Geda, kad Poli
cijos Departmentas yra varto
jamas vesti streiklaužius Į Ši 
bildingą. Sakoma, būk mies
tui trūksta policijos. Jos ne
trūksta čionai!”

Nežiūrint spirginančio 12 
laipsnių šalčio ir atakų pavo
jaus, virš tūkstantis žmonių 
atvvko ir laikėsi pikiete. Dau
gelio amatų ir profesijų žmo
nės atvyksta pagelbėti telegra
fistams įkyriose pikieto parei
gose, padėti laimėti streiką.

BAZARAS
Vasario 22, 23 ir 24 Feb

Visas tris dienas bus šokiai ir

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ

Grand Paradise Salese
318 Grand Street Brooklyn, N. Y

VISAIS VAKARAIS ĮŽANGA 
TIK .35c ASMENIUI

Rose Palermo, 15 metų jau
nuolė, šeštadienio rytą atras
ta nužudyta tuščioje stuboje, 
16 Louis Place, tik už tre- 
jetos durų nuo savo namų, 20- 
A Louis PI., Brooklyno.

Tyrimas parodęs, kad jinai 
buvusi išžaginta, mušta akme
niu; bet pribaigta užsmaugi- 
mu. Sakoma, jos motina ir 
kaiminka gird ėjusios spiegimą 
apie 2:30 ryto, bet išbudintos 
iš miego gerai nenugirdusios, 
iš kur, nei koks tas balsas bu
vo. Mergiščios motina Mrs. 
Vizzi dar buvusi atidarius lan
gą pasiklausyti ir pažiūrėti, 
bet nieko daugiau negirdėda
ma ir nematydama, vėl nuėjus 
miegoti. Dėl dukters jinai ne
sirūpinus, kadangi mergaitė 
tankiai eidavusi į šokius penk
tadienio vakarais ir kai kada 
pasilikdavuši nakvoti 
drauges mergaites.

Policija turinti nuožiūrą ant 
kokio rudplaukio, apie 20 me
tų vyruko, kuris pastarosiomis 
keliomis savaitėmis toje apy
linkėje užkabinėjęs daugelį 
moterų. Jiešką rudplaukio dėl 
to, kad mirusios mergiščios 
saujoj esą rasta rudų plaukų.

Susirinkimas Vas. G d.
Brooklyno LDS Jaunimo 

kuopa “Builders” laikys’ susi
rinkimą trečiadienį, vasario 6- 
tą dieną, .Laisvės Salėje. Susi
rinkimas prasidės 8-tą valan
dą vakare. Visi LDS jaunimo 
kuopos nariai ir norintieji įsto
ti į šią veiklią mūsų lietuvių 
kuopą, prašomi atsilankyti.

Ypatingai domę kreipiame į 
LDS veteranus, kurie sugrįžę, 
kad ir jie atsilankytų — nes 
šiame mitinge bus daug daly
kų aptarta, bus LDS Centro 
nominacijos, ir bus kalbėta 
apie rengimąsi važiuoti LDS 
Seiman, kuris įvyks Bostone, 
birželio mėn.

Suaugusieji prašomi para
ginti jaunuolius į šį susirinki
mą atsilankyti. Komitetas.

Nemokami Muzikos 
Koncertai

Metropolitan Museum of 
Art patalpose, New Yorke, 
sekmadienių popiečiais įvyks
ta simfonijos koncertai, vado
vybėje David Mannes, šieme
tinės serijos paskutinis toks 
koncertas įvyks vasario 17-tą.

Koncertai pirmu kartu bu
vę įsteigti laike Pirmojo Pa
saulinio Karo, palinksminimui 
kariškių. Po karo pasiliko pa
tarnauti civiliniams ir šiemet 
jau tarnauja 29-tą sezdną. Sa
koma, jog tai buvo pirma 
kestrinė grupė New Yorke, 
sitelkusi teikti visuomenei 
mokamos muzikos. Apie 
muzikantų yra susibūrę 
daugelio orkestrų.

or- 
su- 
ne- 
60 
iš

savininkas

pas
ŪSO 5 metų sukaktis perei

tą pirmadienj New Yorke pa
minėta bankietu Waldorf-As
toria viešbutyje.

Jacb Friedman, 
spaustuvės, 5630 Broadway, 
Bronx, nuteistas pasimokėti 
$50 baudos už neteisėtai var
tojimą unijos žyjnės, šapai 
nesant unijinei.

Xi i

Dr. Martin Luther Draugystes

METINIS BALIUS
Užstreikuoty Trauklių 
Laivukų Komandą gal 

Perims Vyriausybė

jie savo bankutėmis pasvei
kins Raudonosios Armijos naš
laičius. Faktipai, jie į tas ban- 
kutes ir taupmonis dėjo per 
visą laiką tėvų aiškinami, kad 
tai bus dovanos aniems nepa
žįstamiems vaikams. Tad ma
žiukai 
kūtes 
ašarų, 
tikėtis 
vaiku. . ir

Dovanų atidavimo pramogė
lė įvyko Russian Relief patal
pose, 35 W. 35th St., New 
Yorke, kaipo viena iš dauge
lio pagerbti Raudonąją Armi
ją jos 28 metų sukaktyje ir 
paremti raudonarmiečių naš
laičius. Sukaktis įvyks šio mė
nesio 23-čią, bet New Yorko 
miestas tai sukakčiai minėti 
paskyrė šį visą mėnesį, kuriuo 
laikotarpiu yra rengiamos 
pramogos, susirinkimai, taipgi 
renkamos aukos pinigais, dra
bužiais, avalyne.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas savu ruožtu renka 
aukas įrengti Vilniuje Sveika
tos Institutą, taipgi renka‘dra
bužius ir avalynę raudonar
miečių šeimoms — pagelbėti 
sužeistiems raudonarmiečiams, 
grąžinti sveikatos, kiek bega
lima grąžinti ir pridengti juos 
pačius ir jų šeimas.; Reikia vi
somis išgalėmis tą darbą pa
remti. S.

Visiem Talkinant, Daug 
Nudirbta Raudonojo 
Kryžiaus Pastogėje
Raudonojo Kryžiaus- Brook

lyno skyrius pereitais metais 
turėjęs 48,786 liuosnorius. dar
buotojus įvairiems darbams. 
Vien tik vyniojimui bandažų, 
supakavimui kariškiams, jų 
šeimoms ir karo kaliniams 
siuntinių paaukota 2,512, 238 
darbo valandos.

Kraujo rinkimas buvo kita 
svarbi pareiga. Bendrai imant, 
gauta po 16,000 puskvorčių 
per mėnesį. Finansais sukelta 
$3,235,000, arti $3,000 virš 
kvotos. Supakuota 2,320,000 
pundelių ^maisto, pagelbėta 
128,000 kariškiams ar jų šei
moms, sudaryta 54,000,000,- 
000 bandažų. Gauta 1,054 
slaugės.

Motorų Korpusas atliko 1,- 
600,000 mylių • kelionių. O 
Kantinų Korpusas išdavė virš 
milioną užkandžių kariškiams 
ir kitiems, surištiems su karo 
pareigomis ir problemomis. '

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 ir LDS 14 kp. susi

rinkimas įvyks 7 d. vasario, 8 v. v., 
Rusų Naręe, 56-58 61st Street. Ma
lonėkite vipi minėtų kuopų nariai 
dalyvauti mitinge, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarimui. — 
Kartonas, prg, .(30-31).

Įvyks šeštadienį

Vasario 9 February
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand Street , Brooklyn, N. Y.

Pavidis Radio Orkestrą ŠokiamsNuo pirmadienio ryto strei
kuoja New Yorko porto trauk
lių laivukų. įgulos, skaičiuje 3,- 
500 darbininkų. Sustreikavo 
firmoms atsisakius išpildyti 
reikalavimus, kurių svarbiau
siais yra:

4 0 valandų savaitė
$1.57 ir $1.85 mokestis per 

valandą dirbantiems po leidi
mais (laisniuotiems)

$1.35 T dirbantiems be leidi
mų, prie prastesnių darbų ar
ba tik pagelbininkams svar
biuosiuose darbuose. Laisniuo- 
tuose darbuose dabar gauna 
$1.10 iki $1.42, o kituose dar 
mokama po 67 ir 72c per va
landą.

Majoras O’Dwyer pirmą 
streiko dieną buvo pasiūlęs 
planą sutarčiai, bet darbinin
kai rado tą planą nepriimti
nu. Jame visai užmiršta 40 
valandų savaitė, nieko nesa
koma apie praeita laiką nuo 
gruodžio 1-mos, kada senasis 
kontraktas pasibaigė (darbi
ninkai reikalauja pakeltos mo- 
kesties nuę senojo kontrakto 
užsibaigimo dienos), taipgi 
siūloma kelti abelnai tik po 
15c per valandą.

Ryanas ir jo pagelbininkai 
bandė streikierius raminti, bet 
jie nesidavė jam raminami. 
Streikieriai, dalis Internatio
nal Longshoremen’s Associa
tion (United Maritime Divi
sion Lokalas 333), jaučiasi, 
kad jų ramybė per brangiai 
jiems kainavo iki šiol ir jie 
nebenori būti ramūs kitų nau
dai.

Spėliojama, kad federalė 
vyriausybė perimsianti savo 
žinion trauklių komandą, kol 
išsispręs ginčas. Pirmą strei
ko dieną portan ‘atplaukė 15 
jūrinių laivų, kuriems tie už- 
streikuotieji mažiukai padeda 
prisistumti prieplaukonv Visi, 
apart keturių, pasiliko nelies
ti. Keturi buvo karių transpor
tai, tad tuos pristūmė į dokus 
kariški traukliai (tugs).

Pradžia 9 v. v. 
Tęsis iki vėlai

Įžanga 60c 
Taksai Įskaityti

Širdingai kviečiame Brooklyno ir apylinkės visuomenę 
skaitlingai dalyvauti šiame mūsų baliuje.

RENGĖJAI.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill su pilnais, 

gėrimų laisniais. Biznis randasi kai
mynystėje, kur gyvena lietuvių ir 
kitataučių. Priežastis pardavimo, 
nesveikumas. Del daugiau informa
cijų, kreipkitės po 2273 Pitkin Ave., 
(East New York), Brooklyn, *N. Y. 
Telefonas APplegate 6-9879.

v (27-32)

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

i 
X-.v -c

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck !r Maujer Sti. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

t

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231’ Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. T.

TEL. EVERGREEN 8-9770

3

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

į 9—42 ryte
( 1— 8 vakare

Traukiamas pataisom trauk- 
lys laivukas Top Sergeant pri
bėgo vąndens ir nuskendo 
East River ties 84th St.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, vasario 7 d., 8 
vai. vak., Laisvės Name, 419 Lori
mer St. Šiame susirinkime, apart 
kitų reikalų, bus nominuojama kan
didatai į LDS Centro Valdybą. Ra
giname visus narius dalyvauti. — 
Kp. Valdyba. (230-231) .

Valandos:

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

SUSIRINKIMAI
RICH. HILL

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 7 d.„ 8 v. v. pas dd. Misevi
čius, 115 Montauk Ave. Prašome 
narių dalyvauti, nes bus nominaci
jos ir kiti svarbūs reikalai svarsty
mui. — Valdyba. (31-32)

ZZA RESTAURANT

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrieon ir Marcy Atm.)

B’KLYN, N. T.

F. W. Shalins
(Shalinskas) , 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

#150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL* Virginia 7-4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooldyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

STANLEY RUTKŪNAS . 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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




